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      لفصل األولا
  املسائل اليت تستدعي من اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

     انتباهه إليها يوجَّهاختاذ إجراء بشأهنا أو اليت 
  إىل اجلمعية العامةرات دجلنة املخ أحالتهااليت الوثيقة اخلتامية  - ألف 

بشأن مشكلة  االستثنائية هتالدور اجللسة العامة عتمادها يفابوأوصتها 
    ٢٠١٦املخدرات العاملية، املزمع عقدها يف عام 

وصـى باعتمـاده يف اجللسـة العامـة     ، وُتالتـايل اجلمعية العامة إىل املرفـق بـالقرار    انتباه ُيَوجَُّه  - ١
 ١٩مـن  املمتدة املزمع عقدها يف الفترة  ،مشكلة املخدرات العامليةبشأن من دورهتا االستثنائية 

  .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢١إىل 
    

  ٥٩/١ القرار    
   

 ات العاملية، املزمعخدرالدورة االستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة امل    

    ٢٠١٦عقدها يف عام 
 ،جلنة املخدرات إنَّ  

ــتذكر   ــة   إذ تسـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــمرب  ٢٠ ؤرَّخ، املـــ٦٧/١٩٣قـ ــانون األول/ديسـ كـ
ــذي ٢٠١٢ ــرَّرت، ال ــل عــام    ق ــة أن تعقــد، يف أوائ ــه اجلمعي ، دورة اســتثنائية بشــأن  ٢٠١٦في

  مشكلة املخدرات العاملية،
كـانون األول/ديسـمرب    ١٧ ؤرَّخ، املـ ٧٠/١٨١قرار اجلمعية العامة  أيضاًوإذ تستذكر   
ــت  ٢٠١٥ ــذي طلب ــة قصــرية وموضــوعية       ، ال ــد وثيق ــة املخــدرات أن تع ــة إىل جلن ــه اجلمعي في

  باعتمادها يف اجللسة العامة للدورة االستثنائية، للتوصيةوموجزة وعملية املنحى 
إحالــة الوثيقــة اخلتاميــة املعنونــة "التزامنــا املشــترك بالتصــدي ملشــكلة املخــدرات    رتقــرِّ  

ذا القرار، إىل اجلمعية العامـة والتوصـية باعتمادهـا    هب ةاملرفقالعاملية ومواجهتها على حنو فعال"، 
إىل  ١٩د مـن  عقَيف اجللسة العامة للدورة االستثنائية بشأن مشكلة املخدرات العامليـة، الـيت سـتُ   

  .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢١
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      املرفق
    رات العاملية ومواجهتها على حنو فعالدالتزامنا املشترك بالتصدي ملشكلة املخ

 رؤســاء الــدول واحلكومــات ووزراء وممثلــي الــدول األعضــاء، اجملــتمعني يف مقــر األمــم    ،حنــن
ــن   ــدة مـ ــان/أبريل  ٢١إىل  ١٩املتحـ ــتثنائية     ٢٠١٦نيسـ ــة االسـ ــة العامـ ــور دورة اجلمعيـ حلضـ

، ٢٠١٢كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠ ؤرَّخاملـ  ٦٧/١٩٣ اجلمعيـة  لقـرار  وفقـاً الثالثني، املعقودة 
رز يف تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الـدويل صـوب   احمل تقدُّمالستعراض ال

مبـا يف ذلـك إجـراء تقيـيم      )١(استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشـكلة املخـدرات العامليـة،   
حتقق من إجنـازات ومـا ووجـه مـن حتـديات يف التصـدي ملشـكلة املخـدرات العامليـة، ضـمن            ملا

  الث ملراقبة املخدرات وسائر صكوك األمم املتحدة ذات الصلة؛إطار االتفاقيات الدولية الث
اهتمامنـا  والتزامنـا بغايـات وأهـداف االتفاقيـات الدوليـة الـثالث ملراقبـة املخـدرات،          جمدَّداًنؤكد 

لـدى   خصوصـاً بصحة البشـرية ورفاههـا، ومبـا ينشـأ عـن تعـاطي املخـدرات واملـؤثرات العقليـة،          
من مشاكل صحية واجتماعية متس األفـراد   ،األطفال والشباب، وعن اجلرائم املتصلة باملخدرات

وعامة الناس وسالمتهم، ونعاود تأكيد عزمنا على الوقايـة مـن تعـاطي تلـك املـواد والعـالج منـه        
  وعلى منع ومكافحة زراعتها وإنتاجها وصنعها واالجتار هبا بصورة غري مشروعة؛

ملمــوس يف بعــض اجملــاالت،  تقــدُّمق مــن مشــكلة املخــدرات العامليــة، رغــم مــا حتقَّــ أنَّ نــدرك 
عزم على تـدعيم  ال ونعقدتزال تطرح حتديات أمام صحة البشرية مجعاء وسالمتها ورفاهها،  ال

  مواجهة هذه التحديات؛ من أجلجهودنا الوطنية والدولية وزيادة تعزيز التعاون الدويل 
لـى جماهبـة مشـكلة املخـدرات العامليـة والتـرويج النشـط جملتمـع خـال مـن           عزمنـا ع  جمـدَّداً نؤكد 

تعــاطي املخــدرات مــن أجــل املســاعدة علــى ضــمان متكــن مجيــع النــاس مــن العــيش يف صــحة    
وتلـك   ،عزمنا على معاجلـة املشـاكل االجتماعيـة    جمدَّداًوكرامة وسالم وأمن وازدهار، ونؤكد 

  ترتبة على تعاطي املخدرات؛امل ،والسالمة العموميةاملرتبطة بالصحة 
توافر العقاقري اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة لتلبيـة األغـراض الطبيـة والعلميـة،        أنَّ نالحظ بقلق 

ــدنياً    مبــا ــزال مت ــاة، ال ي ــد مــن يف  أو معــدوماً فيهــا ختفيــف األمل واملعان ــدان العــامل،   العدي بل
دويل علـى مجيـع املسـتويات مـن     على احلاجة إىل تعزيز اجلهود الوطنيـة والتعـاون الـ    نشدِّدو

أجل معاجلة تلك احلالة، بالترويج لتدابري تكفل توافر تلـك العقـاقري وتيسـر احلصـول عليهـا      
                                                                    

 جيم. القسم)، الفصل األول، E/2009/28( جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيتقرير انظر  )١(  
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لألغراض الطبية والعلمية، ضمن إطار النظم القانونية الوطنية، مـع العمـل يف الوقـت نفسـه     
التفاقيـات الدوليـة   على منع تسريبها وتعاطيها واالجتـار هبـا، بغيـة حتقيـق غايـات وأهـداف ا      

  الثالث ملراقبة املخدرات؛
مشــكلة املخــدرات العامليــة تظــل مســؤولية عامــة ومشــتركة ينبغــي تناوهلــا يف إطــار    أنَّ نــدرك 
 متعـدِّد ز، وتتطلـب اتبـاع هنـج متكامـل و    األطـراف مـن خـالل تعـاون دويل فعـال ومعـزَّ       متعدِّد

  أدلة علمية؛ مستند إىلالتخصصات ومتعاضد ومتوازن وشامل و
التزامنــا الراســخ بضــمان معاجلــة مجيــع جوانــب خفــض الطلــب علــى املخــدرات    جمــدَّداًنؤكــد 

علـى   ،والتعـاون الـدويل   ،عرض املخدرات والتدابري ذات الصلةخفض و ،والتدابري ذات الصلة
ي مع مقاصـد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل واإلعـالن العـامل          متاماًحنو يتوافق 

مع االحترام التام لسيادة الـدول وسـالمة أراضـيها وملبـدأ عـدم التـدخل يف        )٢(حلقوق اإلنسان،
الشؤون الداخلية للدول وجلميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية والكرامـة املتأصـلة لألفـراد    

  كافة وملبدأي التساوي يف احلقوق واالحترام املتبادل بني الدول؛
ة بربوتوكـول سـنة   عدَّلـ بصـيغتها امل  ١٩٦١رات لسـنة  دالوحيـدة للمخـ   االتفاقيـة أنَّ نؤكد على 

واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار  )٤(١٩٧١واتفاقيــة املــؤثرات العقليــة لســنة  )٣(١٩٧٢
وسـائر الصـكوك الدوليـة ذات     )٥(،١٩٨٨غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقليـة لسـنة   

  نظام الدويل ملراقبة املخدرات؛الصلة، تشكل حجر الزاوية يف ال
التزامنا بالتنفيذ الفعال لألحكام الواردة يف اإلعالن السياسي وخطة العمـل بشـأن    جمدَّداًنؤكد 

ــة،        ــة مشــكلة املخــدرات العاملي ــة ملواجه ــة ومتوازن ــدويل صــوب اســتراتيجية متكامل ــاون ال التع
التزامنـا بالتصـدي للتحـديات     كـذلك واضعني يف اعتبارنا الغايات واألهداف الواردة فيهمـا، و 

ة يف البيــان الــوزاري املشــترك املعتمــد إبــان االســتعراض  دَّدالعامــة وتنــاول أولويــات العمــل احملــ
  )٦(؛٢٠١٤يف آذار/مارس الذي أجري الرفيع املستوى 

                                                                    
 ).٣-ألف (د-٢١٧قرار اجلمعية العامة  )٢(  
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد  )٤(  
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد  )٥(  
 ٢٠١٤، املنبثق من االستعراض الرفيع املستوى الذي أجرته جلنة املخدرات يف عام انظر البيان الوزاري املشترك )٦(  

بشأن تنفيذ الدول األعضاء لإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة 
 ،٢٠١٤(الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  امليةومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات الع

 جيم). القسم)، الفصل األول، E/2014/28( ٨رقم  امللحق
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ونالحظ تكاملية وتعاضـدية اجلهـود الراميـة إىل     )٧(،٢٠٣٠نرحب خبطة التنمية املستدامة لعام 
  حتقيق أهداف التنمية املستدامة وإىل التصدي ملشكلة املخدرات العاملية على حنو فعال؛

ندرك ضـرورة التركيـز، يف إطـار هنـج شـامل ومتكامـل ومتـوازن للتصـدي ملشـكلة املخـدرات           
مـن  واجملتمعـات احملليـة واجملتمـع ككـل     على األفـراد واألسـر    مناسباً العاملية ومواجهتها، تركيزاً

  ؛أجل تعزيز صحة وسالمة ورفاه البشر مجيعاً
يف صـــلب علـــى النحـــو املناســـب إدمـــاج املنظـــور اجلنســـاين واملنظـــور العمـــري نـــدرك أمهيـــة 

  املخدرات؛بالسياسات والربامج املتعلقة 
و ميتثـل ألحكـام   حنـ مستمرة وجديدة ومتغرية ينبغي التصـدي هلـا علـى    هناك حتديات أنَّ ندرك 

للـدول األطـراف مرونـة كافيـة لصـوغ       تتـيح ملراقبة املخدرات، الـيت   الثالث االتفاقيات الدولية
وتنفيــذ سياســات وطنيــة بشــأن املخــدرات تتوافــق مــع أولوياهتــا واحتياجاهتــا وتتســق مــع مبــدأ  

  ؛والقانون الدويل املنطبق املسؤولية العامة واملشتركة
ــةتنعــاود تأكيــد احلاجــة إىل   ــة  عبئ ــة   مــوارد كافي مــن أجــل التصــدي ملشــكلة املخــدرات العاملي

 مــن أجــلالبلــدان الناميــة، عنــد الطلــب، ة إىل قدَّمــومواجهتــها، ونــدعو إىل تعزيــز املســاعدة امل
  ؛فعاالً والتوصيات العملية الواردة يف هذه الوثيقة تنفيذاً تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل

ة اجلوانـب، ونعـاود التأكيـد علـى اسـتمرار      متعدِّدزال تواجه حتديات دول العبور ال تأنَّ ندرك 
احلاجة إىل التعاون والـدعم، بوسـائل منـها تقـدمي املسـاعدة التقنيـة ألغـراض منـها تعزيـز قـدرة           

يتوافـق مـع    تلك الدول على التصدي ملشكلة املخدرات العاملية ومكافحتـها بصـورة فعالـة، مبـا    
  ؛١٩٨٨سنة  اتفاقية أحكام

اود تأكيد الدور الرئيسي الذي تضطلع به جلنة املخدرات بصفتها هيئة تقريـر السياسـات يف   نع
األمــم املتحــدة الــيت تتــوىل املســؤولية األوىل عــن شــؤون مراقبــة املخــدرات، ودعمنــا وتقــديرنا   

جهــود مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    خصوصــاًجلهــود األمــم املتحــدة، و
الـيت تتـوىل زمـام القيـادة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال التصـدي ملشـكلة             بصفته اهليئة

ــة  ــها املخــدرات العاملي ــاود ومواجهت ــة    كــذلك ، ونع ــة ملراقب ــة الدولي ــوط باهليئ ــدور املن ــد ال تأكي
  نظمة الصحة العاملية مبقتضى املعاهدات؛مباملخدرات و

                                                                    
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة  )٧(  
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 تنسـيقاً و تعاونـاً يـة ومكافحتـها يتطلـب    النجـاح يف التصـدي ملشـكلة املخـدرات العامل    أنَّ ندرك 
يف قطاعــــات  خصوصــــاًوثــــيقني فيمــــا بــــني الســــلطات احملليــــة علــــى مجيــــع املســــتويات، و  

ــها مبقتضــى       الصــحة ــيم والقضــاء وإنفــاذ القــانون، مــع مراعــاة جمــال اختصــاص كــل من والتعل
  التشريعات الوطنية؛

منظومــة األمــم املتحــدة علــى  ب مبــا يبــذل مــن جهــود متواصــلة لتعزيــز االتســاق داخــل    حــنر
  املستويات؛  مجيع

دورا مهمـا   اناألوساط العلمية واملؤسسات األكادمييـة، يؤديـ   وكذلكاجملتمع املدين، أنَّ ندرك 
إىل ضـرورة متكـني الفئـات املتـأثرة      ونشـري يف التصدي ملشكلة املخـدرات العامليـة ومواجهتـها،    

يف صـوغ   أداء دور مشـارك مـن  ، مناسـباً  ذلـك  حسـبما يكـون  ممثلي كيانـات اجملتمـع املـدين،    و
وتقــدمي أدلــة علميــة ذات صــلة تــدعم   وتنفيــذ السياســات والــربامج املتعلقــة مبراقبــة املخــدرات 

  ؛تقييمها، حسب االقتضاء، ونقر بأمهية التعاون مع القطاع اخلاص يف هذا الصدد
سـرهم مـن جـراء    أد ونعرب عن قلقنا العميق إزاء الـثمن البـاهظ الـذي يتكبـده اجملتمـع واألفـرا      

مشكلة املخـدرات العامليـة، ونعـرب عـن إجاللنـا اخلـاص ألولئـك الـذين ضـحوا بـأرواحهم يف           
مــوظفي أجهــزة إنفــاذ القــانون والقضــاء، وكــذلك ملــوظفي هيئــات    خصوصــاًهــذا الســبيل، و

الـذين ينـذرون حيـاهتم ملكافحـة هـذه      واملتطوعني فيها الرعاية الصحية ومنظمات اجملتمع املدين 
 لظاهرة والتصدي هلا؛ا

ضــرورة توطيــد التعــاون بــني مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    جمــدَّداًد كــنؤ
ــه        ــها، فيمــا تبذل وســائر كيانــات األمــم املتحــدة، ضــمن نطــاق الواليــات املســندة إىل كــل من

ــة املخــدرا    مــن أجــل  جهــود  مــن ــة ملراقب ــذ املعاهــدات الدولي ــدول األعضــاء يف تنفي ت دعــم ال
تعزيــز محايــة واحتــرام  ومــن أجــليتوافــق مــع االلتزامــات الســارية بشــأن حقــوق اإلنســان،  مبــا

احلقــوق اإلنســانية جلميــع األفــراد وكرامتــهم يف ســياق الــربامج واالســتراتيجيات والسياســات   
  باملخدرات؛ املتعلقة
ال سـيما  مليـة، و ملشكلة املخـدرات العا  الرئيسية والعواقب معاجلة األسباب ضرورة جمدَّداًنؤكد 

يف القطــاع الصــحي واالجتمــاعي واالقتصــادي والقضــائي ويف جمــال حقــوق اإلنســان واألمــن  
ملبـــدأ املســـؤولية العامـــة واملشـــتركة، ونقـــر بفائـــدة التـــدخالت   وفقـــاًالعـــام وإنفـــاذ القـــانون، 

  ؛السياساتية الشاملة واملتوازنة يف جماالت منها تشجيع سبل العيش املستدامة واجملدية
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ة األهــداف القائمــة علــى مجــع البيانــات وحتليلــها، مبــا فيهــا  دَّدالتــدخالت احملــأنَّ  جمــدَّداًد كــؤن
ــة       ــة يف تلبيـ ــفة خاصـ ــة بصـ ــون فعالـ ــن أن تكـ ــنس، ميكـ ــوع اجلـ ــالعمر ونـ ــة بـ ــات املرتبطـ البيانـ

    ة للفئات واجملتمعات احمللية املتضررة من املخدرات؛دَّداالحتياجات احمل
على وباءي األيدز والسل، ومبكافحة التـهاب   ٢٠٣٠نعاود تأكيد التزامنا بالقضاء حبلول عام 

الكبد الفريوسي وسائر األمراض املعدية، مبا يشمل مكافحتها بني صفوف متعاطي املخـدرات  
  مبن فيهم متعاطو املخدرات باحلقن.

    
تدابري توصيات عملية بشأن خفض الطلب والتدابري ذات الصلة، مبا فيها     

    الوقاية والعالج، وكذلك سائر املسائل املتعلقة بالصحة
بتعزيـز صـحة ورفـاه وازدهـار مجيـع األفـراد واألسـر واجملتمعـات         نعاود تأكيـد التزامنـا     -١

الل مبـادرات فعالـة وشـاملة    صحية، مـن خـ  أساليب حياة احمللية واجملتمع ككل، وبتيسري اتباع 
ومستندة إىل أدلة علمية خلفض الطلب على املخدرات تتخـذ علـى مجيـع املسـتويات وتشـمل،      

ملراقبـة املخـدرات، تـدابري للوقايـة      الثالث مبا يتوافق مع التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية
دة اإلدمــاج يف اجملتمــع،  والعــالج والرعايــة واملعافــاة وإعــادة التأهيــل وإعــا      روالتــدخل املبكــ 

تقليل ما يترتب على تعاطي املخدرات مـن إضـرار بصـحة    مبادرات وتدابري ترمي إىل وكذلك 
  :، ونوصي باختاذ التدابري التاليةالناس ومن عواقب اجتماعية

    
    الوقاية من تعاطي املخدرات    

األطفـال   خصوصـاً اختاذ تـدابري فعالـة وعمليـة للوقايـة األوليـة حتمـي النـاس، و         (أ)  
ــدء    ــن الب ــباب، م ــاطر تعــاطي       يف والش ــن خم ــة ع ــات دقيق ــاول املخــدرات بتزويــدهم مبعلوم تن

املخدرات وبتعزيز املهارات والفرص الختيار أسـاليب حيـاة صـحية، وبتـوفري خـدمات والديـة       
مســـاندة وبيئـــات اجتماعيـــة صـــحية، وبضـــمان املســـاواة يف إمكانيـــة احلصـــول علـــى التعلـــيم  

  والتدريب املهين؛
للوقايــة مــن اإلصــابة التدرجيــة باضــطرابات  أيضــاًاختــاذ تــدابري فعالــة وعمليــة   )ب(  

لصـاحل   توجيهـاً مناسـباً  شديدة ناشئة عن تعاطي املخدرات، بالقيـام بتـدخالت مبكـرة موجهـة     
  األشخاص املعرضني لتلك اإلصابة؛

تســتهدف زيــادة تــوافر تــدابري وأدوات الوقايــة املســتندة إىل أدلــة علميــة، الــيت   )ج(  
ة، وحتسـني نوعيـة تلـك    متعـدِّد الفئات العمرية ذات الصلة والفئـات املعرضـة للخطـر يف بيئـات     
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التـــدابري واألدوات وتوســـيع نطاقهـــا لتصـــل إىل فئـــات شـــىت، منـــها الشـــباب داخـــل املـــدارس 
وخارجها، من خـالل بـرامج للوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات ومحـالت للتوعيـة العامـة، تشـمل           

رنت ووسائط التواصل االجتمـاعي وسـائر منصـات االتصـال احلاسـويب املباشـر،       استخدام اإلنت
ووضـع وتنفيـذ منـاهج وقائيــة وبـرامج للتـدخل املبكـر الســتخدامها يف النظـام التعليمـي جبميــع         
مستوياته، وكذلك يف التـدريب املهـين، مبـا يف ذلـك يف أمـاكن العمـل، وتعزيـز قـدرة املعلمـني          

  ني على تقدمي خدمات املشورة والوقاية والرعاية أو التوصية هبا؛وسائر االختصاصيني املعني
أدلـة   مسـتندة إىل بوضع استراتيجيات وقائيـة فعالـة    كلتعزيز رفاه اجملتمع ك  )د(  
م خصيصا لتلبيـة تلـك   مصتسر واجملتمعات احمللية وألز على احتياجات األفراد واكتر ،علمية

وعلـى أسـاس    ،ضمن إطار سياسات وطنية شـاملة ومتوازنـة بشـأن املخـدرات     ،االحتياجات
  غري متييزي؛

ري السياســات والربملــانيني واملــربني واجملتمــع املــدين واألوســاط إشــراك مقــرِّ  (ه)  
العلمية واملؤسسات األكادمييـة والفئـات املسـتهدفة واألفـراد الـذين هـم يف طـور التعـايف مـن          

وســائر األشــخاص   ونظــرائهم وأســرهم عــاطي مــواد اإلدمــان   االضــطرابات الناشــئة عــن ت  
االقتضاء، يف صـوغ بـرامج وقائيـة     عندبعالقة اتكالية وكذلك القطاع اخلاص،  هبم املرتبطني

األخطـار واملخـاطر املرتبطـة بتعـاطي املخـدرات، وإشـراك أشـخاص        بهتدف إىل توعية الناس 
ــاء واألمهــات ومقــدِّ   ــهم اآلب ــة واملعلمــون ومجاعــات النظــراء   مو خــدمات الرعآخــرين، من اي

ــائيون       ــة واألخصـ ــات احملليـ ــادة اجملتمعـ ــة وقـ ــاط الدينيـ ــحيون واألوسـ ــيون الصـ واالختصاصـ
االجتمـــاعيون والرابطـــات الرياضـــية واالختصاصـــيون اإلعالميـــون والصـــناعات التروحييـــة،  

  حسب االقتضاء، يف تنفيذ تلك الربامج؛
املعنية بالصحة العمومية والتعليم وإنفـاذ  النظر يف تعزيز التعاون بني السلطات   )و(  

  القانون لدى صوغ املبادرات الوقائية؛
ــة وحتســينها، وتيســري وصــول األطفــال والشــباب إىل       )ز(   ــق التروحيي تطــوير املراف

عا ألمنـاط وأسـاليب حيـاة صـحية، بوسـائل منـها       ياألنشطة الرياضية والثقافية االعتياديـة، تشـج  
ينها، والترويج لتبادل التجارب واملمارسات اجليدة يف هـذا امليـدان   العامة وحتس األماكنإنعاش 

  من أجل زيادة تعزيز فعالية التدخالت الوقائية؛
تشجيع وحتسني اجلمع املنهجي للمعلومات واألدلة، وكذلك تبـادل البيانـات     )ح(  

انتشـارها  املوثوقة والقابلة للمقارنة، على الصعيدين الـوطين والـدويل، عـن تعـاطي املخـدرات و     
الوبائي، مبا فيها البيانات املتعلقة بالعوامل االجتماعية واالقتصادية وغريهـا مـن عوامـل اخلطـر،     
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والعمــل مــن خــالل جلنــة املخــدرات ومجعيــة الصــحة العامليــة علــى التــرويج الســتخدام املعــايري   
، وتبـادل  دراتاملعايري الدولية للوقاية من تعاطي املخـ املعترف هبا دوليا، حسب االقتضاء، مثل 

املمارسات الفضـلى، بغيـة صـوغ اسـتراتيجيات وبـرامج فعالـة للوقايـة مـن تعـاطي املخـدرات،           
بالتعاون مع مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ومنظمـة الصـحة العامليـة وسـائر         

  كيانات األمم املتحدة ذات الصلة؛
    

ومعافاهتم  وإعادة تأهيل املصابني هباعالج االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدرات     
األيدز ب والرعاية فيما يتصل باإلصابةوإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ والوقاية والعالج 

    وفريوسه والتهاب الكبد الفريوسي وسائر األمراض املعدية املنقولة بواسطة الدم
 دمتعــدِّ د قَّــرات هــو اضــطراب صــحي مع  داالرهتــان للمخــ أنَّ االعتــراف بــ   )ط(  

ولـه أسـباب وعواقـب اجتماعيـة، وميكـن الوقايـة منـه         وانتكاسـي العوامل، يتسـم بطـابع مـزمن    
وبـرامج الرعايـة   وعالجه بوسائل منها العالج الفعـال مـن املخـدرات املسـتند إىل أدلـة علميـة،       

ــة،         ــات احمللي ــار اجملتمع ــذة يف إط ــربامج املنف ــك ال ــا يف ذل ــل، مب ــادة التأهي ــة وإع ــدعيم الالحق وت
الرعايــة الالحقــة لألفــراد املصــابني باضــطرابات ناشــئة عــن تعــاطي مــواد علــى تقــدمي ت قــدراال

ــائل تشــمل،         ــع بوس ــاجهم يف اجملتم ــادة إدم ــاهتم وإع ــأهليهم ومعاف ــادة ت ــان وإع  حســباإلدم
  يف سوق العمل وخدمات دعم أخرى؛ فعليااالقتضاء، املساعدة على إعادة االندماج 

تشــجيع املشــاركة الطوعيــة لألفــراد املصــابني باضــطرابات ناشــئة عــن تعــاطي    )ي(  
املخدرات يف برامج العالج مبوافقتهم الواعية، حيثما كان هذا يتوافق مع التشريعات الوطنيـة،  

، متعــاطو خمــدرات مناســباًوصــوغ وتنفيــذ بــرامج ومحــالت توعيــة يشــارك فيهــا، حيثمــا كــان  
مد، منعـا للتـهميش االجتمـاعي وتروجيـا للمواقـف املناهضـة       خاضعون لربنامج تعاف طويل األ

ــدابري       ــة، واختــاذ ت للوْصــم، وكــذلك تشــجيع متعــاطي املخــدرات علــى طلــب العــالج والرعاي
  لتسهيل احلصول على العالج وتوسيع نطاق القدرات يف هذا اجملال؛

ــادرات       )ك(   ــذ املب ــدويل علــى صــوغ وتنفي ــد التعــاون اإلقليمــي وال تشــجيع وتوطي
ــة        ا ــدرات، وضــمان إمكاني ــاء الق ــة وبن ــز أنشــطة املســاعدة التقني ــى تعزي ــالعالج، وعل خلاصــة ب

االجتمــاعي -الوصــول دون متييــز إىل طائفــة واســعة مــن التــدخالت، مبــا فيهــا العــالج النفســاين
والعـالج السـلوكي والعــالج املـدعوم باألدويــة، حسـب االقتضــاء ومبـا يتوافــق مـع التشــريعات       

 برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع ودعم التعـايف، مبـا يشـمل    الوطنية، وكذلك إىل
ــالء اهتمــام خــاص        تيســري احلصــول علــى تلــك اخلــدمات يف الســجون وبعــد الســجن، مــع إي

  للنساء واألطفال والشباب من احتياجات خاصة يف هذا الشأن؛  ملا
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ملعنيــة بالصــحة القيــام، حســب االقتضــاء، بتطــوير وتــدعيم قــدرة الســلطات ا    )ل(  
والرعاية االجتماعية وإنفاذ القانون وسائر سلطات العدالة اجلنائيـة علـى التعـاون، ضـمن إطـار      
الواليــات املســندة إليهــا، يف ســبيل تنفيــذ تــدابري شــاملة ومتكاملــة ومتوازنــة للتصــدي لتعــاطي   

  املخدرات واالضطرابات الناشئة عنه على مجيع مستويات احلكومة؛
لتضــمني السياســات الوطنيــة املتعلقــة باملخــدرات، مبــا يتوافــق مــع    التــرويج   )م(  

التشــريعات الوطنيــة وحســب االقتضــاء، عناصــر تتعلــق بالوقايــة والعــالج مــن تنــاول جرعــة   
جرعـة زائـدة مـن شـبائه األفيـون، مبـا يف ذلـك تنـاول مـواد           خصوصاًزائدة من املخدرات، و

مــن الوفيــات  نالوكســون، مــن أجــل احلــدِّمناهضــة لتــأثري مســتقبالت شــبائه األفيــون، مثــل ال
  املرتبطة باملخدرات؛

بعبــور املخــدرات، وزيــادة املســاعدة   تعزيــز التعــاون مــع الــدول األشــد تــأثراً   )ن(  
ة إليهــا، يف جمــال صــوغ وتنفيــذ سياســات شــاملة ومتكاملــة للتصــدي، عنــد         قدَّمــالتقنيــة امل

رات مـن ازديـاد تعـاطي املخـدرات يف     االقتضاء، ملا يترتـب علـى االجتـار غـري املشـروع باملخـد      
تلك الـدول، وذلـك بوسـائل منـها تـدعيم الـربامج الوطنيـة اهلادفـة إىل الوقايـة والتـدخل املبكـر            

  والعالج والرعاية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع؛
ــع تشــريعاهتا         )س(   ــق م ــا يتواف ــة ذات الصــلة إىل النظــر، مب ــوة الســلطات الوطني دع
االتفاقات الدولية الثالث ملراقبة املخـدرات، ويف إطـار التـدابري والـربامج الوطنيـة الـيت       الوطنية و

تستهدف الوقاية والعالج والرعاية واملعافاة وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي، ويف      
سياق اجلهـود الشـاملة واملتوازنـة املبذولـة مـن أجـل خفـض الطلـب علـى املخـدرات، يف اختـاذ            

إىل التقليل مما يترتب علـى تعـاطي املخـدرات مـن آثـار ضـارة بصـحة النـاس         فعالة ترمي  تدابري
وبـرامج  بـرامج العـالج باسـتخدام األدويـة،     ومن عواقب اجتماعية، وتشمل، حسب االقتضاء 

ذات وتــدخالت أخــرى وكـذلك العــالج املضــاد للفريوسـات القهقريــة    تـوفري معــدات احلقــن، 
وس نقص املناعة البشرية وبالتهاب الكبد الفريوسـي وغريمهـا مـن    العدوى بفري صلة للوقاية من

الوصـول  يف كفالـة   أيضـاً النظـر  الدم واملرتبطـة بتعـاطي املخـدرات، و   بواسطة األمراض املنقولة 
ــة ويف الســجون وســائر   إطــار إىل تلــك التــدخالت، مبــا يف ذلــك يف   خــدمات العــالج والتوعي

الـدليل الـتقين املوجـه    السـتخدام   ، حسب االقتضـاء، بيئات االحتجاز، والترويج يف هذا الصدد
للبلدان لتحديد أهداف توفري خـدمات الوقايـة والعـالج والرعايـة ذات الصـلة بفـريوس األيـدز        
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منظمـة الصـحة العامليـة ومكتـب األمـم املتحـدة        جلميع متعاطي املخدرات باحلقن، الصادر عـن 
  )٨(؛املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه

تـــرويج وتنفيـــذ املعـــايري اخلاصـــة بعـــالج االضـــطرابات الناشـــئة عـــن تعـــاطي    )ع(  
منظمــة الصــحة املخــدرات، الــيت وضــعها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة و  

العامليــة، وســائر املعــايري الدوليــة ذات الصــلة، حســب االقتضــاء، ومبــا يتوافــق مــع التشــريعات     
ــد االختصاصــيني الصــحيني باإلرشــاد      ــة املخــدرات، وتزوي ــة ملراقب ــة واالتفاقيــات الدولي الوطني

ث ، والنظــر يف اســتحدامناســباً اســتخداماًواملســاعدة والتــدريب علــى اســتخدام تلــك املعــايري   
التـدابري املتخـذة    لنوعيـة  ضـماناً ة على الصـعيد احمللـي ونظـم العتمادهـا     قدَّممعايري للخدمات امل

  واستنادها إىل أدلة علمية؛
نظمـات اجملتمـع   ملالعمل، حسـب االقتضـاء، علـى تكثيـف املشـاركة اجملديـة         )ف(  

ذات الصـلة   ةاالجتماعيـ وة يالصـح  العالجيـة  دماتاخلـ املدين والكيانـات املنخرطـة يف تقـدمي    
وعلــى دعــم تلــك املنظمــات والكيانــات وتــوفري التــدريب هلــا، مبــا يتوافــق مــع     باملخــدرات،

ــة ومنســقة      ــة متكامل ــة وضــمن إطــار سياســات وطني ، بشــأن املخــدرات  التشــريعات الوطني
وتشجيع جهـود اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص الراميـة إىل إنشـاء شـبكات لـدعم خـدمات           

ــة والعــالج والرع ــاة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج يف اجملتمــع علــى حنــو     الوقاي ــة واملعاف اي
  متوازن وشامل للجميع؛

تشجيع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واهليئة الدوليـة ملراقبـة     )ص(  
ــة وســائر كيانــات األمــم املتحــدة        ــد التعــاون مــع منظمــة الصــحة العاملي املخــدرات علــى توطي

طار والية كل منها وكجزء من هنج شامل ومتكامل ومتوازن لتـدعيم تـدابري   املختصة، ضمن إ
الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة، يف ســبيل التصــدي ملشــكلة املخــدرات العامليــة، بوســائل منــها    
الوقاية الفعالة والتدخل املبكر والعـالج والرعايـة واملعافـاة وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج يف        

وعلــى  ،مناســباً، حســبما يكــون ذلــك مــع اجملتمــع املــدين واألوســاط العلميــةاجملتمــع، بالتعــاون 
  .إبالغ جلنة املخدرات على النحو املناسب مبا يستجد يف هذا الشأن

    

                                                                    
 ).٢٠٠٩منظمة الصحة العاملية (جنيف،  )٨(  
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ر احلصول ستوصيات عملية بشأن ضمان توافر املواد اخلاضعة للمراقبة وتي    
    عليها لألغراض الطبية والعلمية حصريا، مع منع تسريبها

نعاود تأكيد التزامنـا القـوي بتحسـني إمكانيـة احلصـول علـى املـواد اخلاضـعة للمراقبـة            -٢
لتلبية األغراض الطبية والعلمية من خـالل التصـدي علـى النحـو املناسـب للعوائـق املوجـودة يف        

ــق املتصــلة     ــا فيهــا العوائ ــو بالتشــريعاتهــذا الشــأن، مب ــنظم الرقابال ــة الصــحية  ي ة ونظــم الرعاي
التربيـة والتوعيـة وإعـداد التقـديرات     و كلفة وتدريب اختصاصيي الرعاية الصـحية وميسورية الت

والتقيـيم واإلبــالغ وحتديـد أســس مرجعيـة لقيــاس اسـتهالك املــواد اخلاضـعة للمراقبــة والتعــاون      
والتنسيق الدوليني، مع العمل يف الوقت نفسه على منع تسريب تلك املـواد وتعاطيهـا واالجتـار    

  التدابري التالية: هبا، ونوصي باختاذ
النظر، ضمن إطار الـنظم القانونيـة الوطنيـة، يف مراجعـة التشـريعات الداخليـة         (أ)  

ــا       ــة، وكــذلك اإلجــراءات ذات الصــلة، مب ــة احمللي ــة واإلداري ــات التنظيمي ــوات  يشــملواآللي قن
لتقييـد  اللـوائح التنظيميـة املفرطـة ا   إزالـة  التوزيع احملليـة، بغيـة تبسـيط وترشـيد تلـك العمليـات و      

ر احلصـول علـى املـواد اخلاضـعة للمراقبـة لتلبيـة       سـ لتي ضـماناً والعوائق القائمـة حيثمـا وجـدت،    
األغراض الطبية والعلمية، مبا فيها ختفيف األمل واملعاناة، حسبما تقضـي بـه االتفاقيـات الدوليـة     

ك املـواد  يف التشـريعات الوطنيـة، مـع منـع تسـريب تلـ       حمـدَّد الثالث ملراقبة املخدرات ومـا هـو   
وتعاطيها واالجتار هبا، وتشجيع تبادل املعلومات والدروس املسـتفادة واملمارسـات الفضـلى يف    

  واملالية والتربوية واإلدارية وسائر التدابري ذات الصلة؛ التنظيميةجمال صوغ وتنفيذ التدابري 
القيام، حسب االقتضـاء، بتـدعيم سـالمة عمـل نظـم املراقبـة الوطنيـة وآليـات           (ب)  

وبرامج التقييم احمللية، بالتعاون مع اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم املتحـدة املعـين   
ــة وســائر وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة ذات      باملخــدرات واجلرميــة ومنظمــة الصــحة العاملي

ر سـ ة وتيالصلة، من أجل استبانة وحتليل وإزالة العوامل اليت تعيق تـوافر املـواد اخلاضـعة للمراقبـ    
يـة، ضـمن نطـاق آليـات رقابيـة مناسـبة، حسـبما        ماحلصول عليها لتلبيـة األغـراض الطبيـة والعل   

  تقضــي بــه االتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملراقبــة املخــدرات، مــع مراعــاة اإلرشــادات الــواردة يف   
ــور ــون " املنشــــــ  :Ensuring Balance in National Policies on Controlled Substancesاملعنــــــ

Guidance for Availability and Accessibility of Controlled Medicines")(ضـــمان التـــوازن  )٩
اخلاضعة للمراقبة: إرشادات بشأن توافر األدويـة اخلاضـعة    باملواديف السياسات الوطنية املتعلقة 

                                                                    

 ).٢٠١١منظمة الصحة العاملية (جنيف،   )٩(  
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ر احلصــول عليهــا)، والنظــر هلــذا الغــرض يف تقــدمي مســاعدات تقنيــة وماليــة إىل  ســللمراقبــة وتي
  البلدان النامية، عند الطلب؛

العمل، مبا يتوافق مع التشريعات الوطنية، على تسـريع عمليـة إصـدار أذون      )ج(  
اســـترياد وتصـــدير املـــواد اخلاضـــعة للمراقبـــة لتلبيـــة األغـــراض الطبيـــة والعلميـــة باســـتخدام    

الدوليـة  هليئـة  ا لـدى  والنظام الـدويل ألذون االسـترياد والتصـدير    ،اإلرشادات املذكورة أعاله
  ملراقبة املخدرات؛

القيام، على الصعيدين الوطين والدويل، مبعاجلة املسائل املتعلقة مبيسورية أمثـان    )د(  
املواد اخلاضـعة للمراقبـة واملـراد اسـتخدامها يف األغـراض الطبيـة والعلميـة، مـع ضـمان جودهتـا           

ــوار     ــة امل ــها، مبــا فيهــا املســائل املتعلقــة مبحدودي ــها وفعاليت ــة واملشــاكل املرتبطــة  ومأمونيت د املالي
بالعثور على مصادر للحصول علـى هـذه املـواد، وذلـك بالتعـاون مـع القطـاع اخلـاص حسـب          
االقتضاء، بوسـائل منـها توسـيع نطـاق شـبكات التوزيـع علـى الصـعيد الـوطين لتشـمل املنـاطق            

التـراخيص  ومعاجلـة صـلة ذلـك بـاللوائح التنظيميـة احلكوميـة وبشـؤون        عند االقتضاء، الريفية، 
والضرائب، والسماح لالختصاصيني املدربني واملؤهلني علـى النحـو املناسـب بوصـف األدويـة      

ــة عامــة      ــاء علــى مــا لــديهم مــن تــراخيص مهني ــة وصــرفها وإدارة شــؤوهنا بن  ،اخلاضــعة للمراقب
ذات مفعول بيولـوجي  جنيسة وكذلك السماح، عند االقتضاء، بصنع مستحضرات صيدالنية 

  اجعة؛معادل وتكلفة ن
اختاذ تـدابري، تتوافـق مـع التشـريعات الوطنيـة، لتـوفري خـدمات بنـاء القـدرات            (ه)  

والتــدريب، باالســتعانة، ضــمن مجلــة أمــور، بــدعم كيانــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة، مثــل   
منظمــة الصــحة العامليــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، لصــاحل الســلطات 

واختصاصيي الرعايـة الصـحية، مبـن فـيهم الصـيادلة، يف جمـال تيسـري احلصـول         الوطنية املختصة 
بالقدر الكايف على املواد اخلاضعة للمراقبة واستخدامها يف األغراض الطبيـة والعلميـة، مبـا فيهـا     
ختفيــف األمل واملعانــاة، والنظــر يف صــوغ مبــادئ توجيهيــة إكلينيكيــة مفيــدة بشــأن االســتخدام 

ضعة للمراقبة ويف تنفيذ تلك املبـادئ التوجيهيـة علـى نطـاق واسـع، وتنظـيم       الرشيد للمواد اخلا
بالتعـاون مـع سـائر     ،محالت توعية مناسبة تتوىل تنسـيقها السـلطات الصـحية الوطنيـة املختصـة     

  اجلهات املعنية؛
هـذه  توريـد املـواد اخلاضـعة للمراقبـة، تشـمل اختيـار        وطنيـة إلدارة تطوير نظم   )و(  

ــواد  ــد كمامل ــوحتدي ــ واشــتراءها اياهت ــاوتوزيع هاوختزين ــدرة   هاواســتخدام ه ــدعيم ق ــن أجــل ت ، م
ــواد       ــة املختصــة علــى وضــع تقــديرات وتقييمــات ســليمة لالحتياجــات مــن امل الســلطات الوطني
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ها التشـريعات الوطنيـة،   حتدِّداخلاضعة للمراقبة، مع إيالء عناية خاصة لألدوية األساسية، حسبما 
دليل تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبـة  لمنشور املعنون "لمع إيالء االعتبار الواجب 

وتعزيز اآلليات احمللية جلمع البيانات من أجل تزويد اهليئة الدولية ملراقبة املخـدرات   )١٠("،الدولية
  بتقديرات حلجم استهالك العقاقري املستخدمة يف األغراض الطبية والعلمية؛

لقوائم منظمة الصـحة العامليـة النموذجيـة لألدويـة      مواصلة التحديث املنتظم  )ز(  
األساسية، وتعزيز التعاون بـني الـدول األعضـاء واهليئـات التعاهديـة فيمـا خيـص املسـؤوليات         

قة تأخـذ  ساملتعلقة باجلدولة، مما يفضي إىل اختاذ جلنة املخدرات قرارات جدولة مستنرية ومن
لتحقيـــق أهـــداف  ضـــماناًذات الصـــلة الواجـــب مجيـــع اجلوانـــب علـــى النحـــو االعتبـــار  يف

االتفاقيــات، ومراجعــة القــوائم الوطنيــة للمــواد اخلاضــعة للمراقبــة والقــوائم الوطنيــة لألدويــة  
  .األساسية، حسب االقتضاء

    
توصيات عملية بشأن خفض العرض والتدابري ذات الصلة؛ وإنفاذ القانون     

باملخدرات؛ ومكافحة غسل إنفاذا فعاال؛ وتدابري التصدي للجرائم املتصلة 
    القضائي األموال وتعزيز التعاون

ــة        -٣ ــات احمللي ــراد واجملتمع ــا بصــون ســالمة األف ــد التزامن ــاود تأكي ــات ككــل  نع واجملتمع
وضــمان أمنــها مــن خــالل تكثيــف جهودنــا الراميــة إىل منــع ومكافحــة زراعــة املخــدرات           
واملؤثرات العقلية وإنتاجها وصنعها واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، وكذلك منـع ومكافحـة   
اجلرائم وأفعال العنف املرتبطة باملخدرات، بوسائل منها تعزيز فعالية تدابري منع اجلرميـة وإنفـاذ   

بأشـكال   لصـالت جـرائم املخـدرات   خلاصة باملخدرات، وكذلك من خالل التصدي القانون ا
مـع وضـع    ،اجلرمية املنظمة األخرى، مبا فيها غسل األموال والفساد وسائر األنشـطة اإلجراميـة  

  أسباهبا وعواقبها االجتماعية واالقتصادية يف االعتبار، ونوصي باختاذ التدابري التالية:
    

    املتصلة باملخدراتمنع اجلرائم     
تدعيم ما يتخذ على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين واحمللي واجملتمعي مـن    (أ)  
ــدابري  ــذاء والفســاد املرتبطــة باملخــدرات     متعــدِّدت ة اجلوانــب ملنــع اجلــرائم وأفعــال العنــف واإلي

ولتعزيز التطور االجتماعي ومشول اجلميع، وإدماج تلك التدابري يف جممل جهود إنفـاذ القـانون   
                                                                    

 ).٢٠١٢ومنظمة الصحة العاملية (فيينا،  اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات  )١٠(



E/2016/28 
E/CN.7/2016/16 

 

14 V.16-02150 

 

والسياسات والربامج الشاملة، والترويج لثقافة قائمـة علـى االمتثـال للقـانون، حسـبما ذكـر يف       
بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة   إعــالن الدوحــة 

األوســع مــن أجــل التصــدي للتحــديات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى  
  الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور؛

ضـمن   الترويج جلهود خفض العرض الشاملة اليت تتضمن تدابري وقائية تعاجل،  )ب(  
االقتصـادية الـيت ميكـن أن    -مجلة أمور، العوامل املتعلقـة بالعدالـة اجلنائيـة واجلوانـب االجتماعيـة     

  ؛إدامتهاوتفضي إىل  ن هلاكِّومتل اجلرمية املنظمة واجلرائم املتصلة باملخدرات وتدفع إليها هتس
ــادل          )ج(   ــذلك تب ــات، وك ــادل املعلوم ــراء البحــوث وتب ــات وإج تشــجيع مجــع البيان

مارسات الفضلى املتعلقة مبنع ومكافحة اجلـرائم املتصـلة باملخـدرات وبتـدابري وممارسـات خفـض       امل
  عرض املخدرات، من أجل تعزيز فعالية تدابري العدالة اجلنائية، ضمن إطار القانون املنطبق؛

    
    مكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية    

وتعزيـز التـدابري الراميـة إىل منـع الزراعـة       ،مجيع املسـتويات زيادة التعاون على   )د(  
ــيت تســتخدم يف إنتــاج           ــة القنــب ال ــري املشــروعة خلشــخاش األفيــون وشــجرية الكوكــا ونبت غ
املخدرات واملؤثرات العقلية وإىل تقليص تلك الزراعة بدرجة كبرية وقابلـة للقيـاس أو القضـاء    

  تراتيجيات وتدابري املراقبة املستدامة للمحاصيل؛عليها، بوسائل منها اإلبادة، ضمن إطار اس
ــد االجتاهـــات    (ه)   ــة رصـ ــة  ودروب االجتـــارالقائمـ وتبـــادل  باملخـــدرات،احلاليـ

إسـاءة اسـتخدام   ومكافحـة  منـع  من أجـل   ،التجارب واملمارسات الفضلى والدروس املستفادة
لتجـارب الناجحـة الـيت    والتنويـه با ، متصـلة باملخـدرات   يف أنشطة غري مشروعة التجارة الدولية

الــيت أطلقهــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    العمليــةاملبــادرات حتققــت مــن خــالل  
املبــادرات الراميــة إىل التصــدي الســتغالل حاويــات الشــحن يف االجتــار       واجلرميــة، مبــا فيهــا   

باملخـــدرات وإىل منـــع ومكافحـــة تســـريب الســـالئف الســـتخدامها بصـــورة غـــري مشـــروعة،  
ــة مــن االجتــار باملخــدرات      وكــذلك ــة غــري املشــروعة املتأتي ــدفقات املالي ــع ومكافحــة الت إىل من

  سائر أنشطة املساعدة التقنية؛كذلك و واجلرائم املتصلة به،
تشجيع وتـدعيم تبـادل املعلومـات، وكـذلك املعلومـات االسـتخبارية املتعلقـة          )و(  

ومراقبة احلدود، عرب قنوات منـها البوابـات   باملخدرات عند االقتضاء، بني أجهزة إنفاذ القانون 
 ة األطــراف ومراكــز املعلومــات والشــبكات اإلقليميــة التابعــة ملكتــب األمــمتعــدِّداإللكترونيــة امل

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وتشجيع التحريات املشتركة وتنسيق العمليات، مبـا يتوافـق   
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ة على مجيع املستويات مـن أجـل كشـف وتعطيـل     مع التشريعات الوطنية، وتنفيذ برامج تدريبي
أنشــطة أيِّ وتفكيــك اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة العاملــة عــرب احلــدود الوطنيــة والضــالعة يف  

ذات صــلة بإنتــاج املخــدرات واملــؤثرات العقليــة واالجتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة وتســريب  
  يتصل بذلك من أنشطة غسل األموال؛ سالئفها وما

قة إلدارة احلدود، وكذلك قدرات أجهـزة مراقبـة   ساالستراتيجيات املن تدعيم  )ز(  
ــة عنــد الطلــب،       ــة العامــة، بوســائل منــها تقــدمي املســاعدة التقني احلــدود وإنفــاذ القــانون والنياب

توفري املعدات والتكنولوجيا مع مـا يلـزم مـن تـدريب ودعـم صـياين، عنـد االقتضـاء،         يشمل  مبا
جتار باملخدرات واالجتـار بالسـالئف وسـائر اجلـرائم املتصـلة      من أجل منع ورصد ومكافحة اال

باملخدرات، مثل االجتـار باألسـلحة الناريـة، وكـذلك التـدفقات املاليـة غـري املشـروعة وهتريـب          
  النقود وغسل األموال؛

تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالـة اجلنائيـة يف جمـال علـم االسـتدالل        )ح(  
نوعيـة خمتـربات حتليـل    ب مبـا يشـمل االرتقـاء   املتعلقة باملخدرات،  لتحرياتااجلنائي ضمن سياق 

 مـرتكيب  قدرهتا على مجع األدلة اجلنائية وحفظها وعرضها من أجل مالحقـة تعزيز املخدرات و
اجلرائم املتصلة باملخدرات مالحقة فعالة من خالل النظر، ضمن مجلة أمور، يف تـوفري معـدات   

نـات مرجعيـة وخمتـربات لالسـتدالل     يمـة وع عدد اختبـار متقدِّ كشف وأجهزة مسح تصويري و
  ، حسب الطلب؛يةاجلنائي ودورات تدريب

توطيـــد التعـــاون اإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي والـــدويل يف املســـائل اجلنائيـــة،    )ط(  
وتبـادل   املطلـوبني حسب االقتضاء، مبا فيـه التعـاون القضـائي يف مجلـة جمـاالت، منـها تسـليم        

ــة          ــة ملراقب ــات الدولي ــع أحكــام االتفاقي ــق م ــا يتواف ــل اإلجــراءات، مب ــة ونق املســاعدة القانوني
املخدرات وسائر الصكوك القانونية الدولية والتشريعات الوطنية، والسعي اجلاهـد إىل تـوفري   

 ة اهلـدف حمـدَّد موارد مناسبة للسلطات الوطنية املختصة، بوسائل منها تقـدمي مسـاعدة تقنيـة    
  إىل البلدان اليت تطلبها؛

تعظيم فعالية تدابري إنفاذ القانون املتخذة ضد اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة      )ي(  
واألفــراد الضــالعني يف اجلــرائم املتصــلة باملخــدرات، بوســائل منــها التركيــز بالقــدر املناســب، 

وسـع نطاقـا أو   ، على اجلهات املسؤولة عن األنشطة غري املشروعة األوالياتنا القضائيةضمن 
  األشد خطرا؛
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سائر أشكال اجلرمية املنظمة، مبا فيها غسل األموال والفساد بالتصدي للصالت     
    اإلجرامية األخرى واألنشطة
ــدة بــني االجتــار          )ك(   ــيت تطرحهــا الصــالت املتزاي ــة التحــديات اخلطــرية ال مواجه

باملخــدرات والفســاد وســائر أشــكال اجلرميــة املنظمــة، مبــا فيهــا االجتــار باألشــخاص واالجتــار     
ــة واجلــرائم الســيربانية وغســل األمــوال، وكــذلك جــرائم اإلرهــاب يف بعــض      باألســلحة الناري

املــرتبط بتمويــل اإلرهــاب، وذلــك باتبــاع هنــج متكامــل  غســل األمــوال يف ذلــكاحلــاالت، مبــا 
مــن خــالل تشــجيع ودعــم مجــع البيانــات املوثوقــة وإجــراء البحــوث،     مــثالًاجلوانــب،  متعــدِّد

ــد االقتضــاء،      ــيالت عن ــات االســتخبارية والتحل ــادل املعلوم ــر   ضــماناًوكــذلك تب ــة تقري لفعالي
  السياسات وحتديد التدخالت؛

ت التعـــاون املوجـــودة علـــى الصـــعيد دون اإلقليمـــي تشـــجيع اســـتخدام آليـــا  )ل(  
مبـا  واإلقليمي والدويل يف مكافحة مجيع أشكال اجلرائم املتصـلة باملخـدرات، حيثمـا ارتكبـت،     

تشمل يف بعض احلاالت جرائم عنف مرتبطة بعصابات، وذلك بوسـائل منـها    فيها اجلرائم اليت
كيك اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة، مبـا     تعزيز التعاون الدويل من أجل النجاح يف مكافحة وتف

  فيها اجلماعات العاملة على صعيد عرب وطين؛
القواعـد   ،عنـد االقتضـاء   ،تدعيم التدابري الوطنية واإلقليمية والدولية، وكذلك  )م(  

ــة       ــع الشــبكات اإلجرامي ــايت مــن أجــل من ــز التعــاون العملي ــة إىل تعزي ــة الرامي ــوائح التنظيمي والل
ية الضالعة يف أنشطة غري مشـروعة متصـلة باملخـدرات مـن االجتـار باألسـلحة       املنظمة عرب الوطن

  النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واملتفجرات وسائر املعدات ذات الصلة واحتيازها؛
النظر يف التصديق على الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، مبا فيها اتفاقيـة    )ن(  

واتفاقيــة  )١١(اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــااألمــم املتحــدة ملكافحــة 
ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد    ــة مبكافحــة     )١٢(األم ــة املتعلق ــات والربوتوكــوالت الدولي واالتفاقي

اإلرهاب، أو االنضمام إليها، ودعـوة الـدول األطـراف إىل اختـاذ تـدابري لتنفيـذ تلـك الصـكوك         
  ة أكرب؛القانونية الدولية بفعالي

                                                                    

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، اجمللدات جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١١(

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )١٢(
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مواصلة تعزيز التعاون الدويل بتنفيـذ أحكـام مكافحـة غسـل األمـوال الـواردة         )س(  
واتفاقيـة   ١٩٨٨ة األطـراف ذات الصـلة، مثـل اتفاقيـة سـنة      تعـدِّد يف مجيع الصكوك الدولية وامل

ــاد     ــة مكافحــة الفس ــة واتفاقي ــة املنظم ــوال      ؛اجلرمي ــة بغســل األم وكــذلك يف التوصــيات املتعلق
  مبا يتوافق مع التشريعات الوطنية؛ )١٣(فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية،الصادرة عن 

ــة      )ع(   ــة والدولي ــة ودون اإلقليمي ــدعيم الشــبكات اإلقليمي ــة وذات الصــلة ت  القائم
واستغالهلا، حسـب االقتضـاء، يف تبـادل املعلومـات العملياتيـة مـن أجـل منـع ومكافحـة غسـل           

  املشروعة ومتويل اإلرهاب؛األموال والتدفقات املالية غري 
العمل، حسب االقتضاء، على تطـوير وتـدعيم آليـات التنسـيق احمللـي وتبـادل         )ف(  

فعـال بـني السـلطات املشـاركة يف كشـف ومكافحـة       يف الوقت املناسب وعلـى حنـو   املعلومات 
االجتــار باملخــدرات وتســريب الســالئف ومــا يتصــل بــذلك مــن غســل لألمــوال، وإدمــاج           

املالية بصورة أوىف يف عمليات االعتراض، بغية كشـف األفـراد والشـركات الضـالعة     التحريات 
ــة، علــى تشــجيع التعــاون مــع       يف تلــك األنشــطة، والعمــل، مبــا يتوافــق مــع التشــريعات الوطني

فيها املؤسسات املالية وأنواع معينة من املنشآت واملهن غـري املاليـة    كيانات القطاع اخلاص، مبا
حتويــل النقــود أو نقــل األشــياء العاليــة القيمــة، مــن أجــل كشــف املعــامالت مو خــدمات ومقــدِّ

  املشبوهة بغية إجراء املزيد من التحريات عن منوذج أعمال االجتار باملخدرات وتعطيله؛
تعزيز القدرات الوطنيـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة واألقاليميـة والدوليـة علـى         )ص(  

ت املاليـة غـري املشـروعة الناشـئة عـن االجتـار باملخـدرات        منع ومكافحة غسل األموال والتـدفقا 
واجلرائم املتصلة به، بوسائل تشمل، حسـب االقتضـاء، كشـف تلـك األنشـطة والتحقيـق فيهـا        

، بغية التصـدي علـى حنـو فعـال للمـالذات اآلمنـة واسـتبانة وختفيـف خمـاطر          مرتكبيهاومالحقة 
ديــدة، وكــذلك طرائــق وأســاليب غســل غســل األمــوال املرتبطــة باســتخدام التكنولوجيــات اجل

 األمــوال املســتجدة، باالســتعانة بــأدوات منــها أدوات املســاعدة التقنيــة املوجــودة لــدى مكتــب 
  املخدرات واجلرمية؛األمم املتحدة املعين ب

إنشـــاء وتـــدعيم آليـــات ثنائيـــة ودون إقليميـــة ودوليـــة لتبـــادل املعلومـــات بـــني   )ق(  
ويف الوقــت املناســب علــى املوجــودات   فعليــاعلــى التعــرف  الســلطات املختصــة وتعزيــز تعاوهنــا 

                                                                    

)١٣(  Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing 

of Terrorism and Proliferation (Paris, 2015) )الدولية ملكافحة  فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، املعايري
  )).٢٠١٥(باريس،  غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار التسلح
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ــن اجلــرائم املتصــلة باملخــ    ــة م ــدات املتأتي ــدات    دوالعائ ــر تلــك املوجــودات والعائ ــاء أث رات واقتف
، ١٩٨٨التفاقيـة سـنة    وفقـاً ، مبا يشمل تقامسهـا،  وجتميدها وحجزها ومصادرهتا والتصرف فيها

رتبطـة باملخـدرات يف إطـار اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد،       وكذلك إعادهتا يف سياق قضـايا الفسـاد امل  
، أو يف سـياق القضـايا الـيت تنطـوي علـى جـرائم مرتبطـة باملخـدرات         مناسباًحسبما يكون ذلك 

وتضلع فيها مجاعات إجرامية منظمة عابرة للحدود، مبا يتفق مع اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     
للمعلومـات العملياتيـة بـني    ين وتشـجيع التبـادل اآل  اء؛ اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، حسب االقتض

  ذات الصلة؛ووحدات االستخبارات املالية أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة 
ــى التصــدي للصــالت القائمــة بــني اجلــرائم         )ر(   ــادرة عل ــة ق ــدابري فعال ــرويج لت الت

ها ترهيب مـوظفي أجهـزة   بوسائل من ،املتصلة باملخدرات والفساد، وكذلك إعاقة سري العدالة
  العدالة، ضمن إطار استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد ومراقبة املخدرات؛

حتســـني تـــوافر ونوعيـــة املعلومـــات اإلحصـــائية والتحلـــيالت املتعلقـــة بزراعـــة   )ش(  
وغســل األمــوال والتــدفقات بصــورة غــري مشــروعة املخــدرات وإنتاجهــا وصــنعها واالجتــار هبــا 

وعة، ألغراض منها جتسيد تلك املعلومات والتحليالت على النحو املناسـب يف  املالية غري املشر
تقارير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات، بغيـة      
حتسني قياس وتقييم اآلثار املترتبة على تلك اجلرائم وزيادة تعزيز تـدابري التصـدي الـيت تتخـذها     

  .لعدالة اجلنائية يف هذا الشأنأجهزة ا
    

توصيات عملية بشأن املسائل الشاملة لعدة جماالت: املخدرات وحقوق     
    اإلنسان، والشباب واألطفال والنساء واجملتمعات احمللية

األساسـية   واحلريـات نعاود تأكيد التزامنا باحترام ومحاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان   -٤
ــذ السياســات اخلاصــة          ــدى صــوغ وتنفي ــانون ل ــيادة الق ــة وس ــراد كاف ــة املتأصــلة لألف والكرام

  باملخدرات، ونوصي باختاذ التدابري التالية:
    

املخدرات وحقوق اإلنسان، والشباب والنساء واألطفال وأفراد اجملتمع املستضعفون     
    واجملتمعات احمللية

ياسات، وكذلك قدرات السـلطات الوطنيـة املعنيـة    ري الستعزيز معارف مقرِّ  (أ)  
ألن تكـون   ضـماناً حسب االقتضاء، فيما يتعلق مبختلـف جوانـب مشـكلة املخـدرات العامليـة،      

متكامـل ومتـوازن،   والسياسات الوطنية اخلاصة باملخدرات، املندرجة ضـمن إطـار هنـج شـامل     
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وتصـون صـحة وسـالمة ورفـاه     مراعية جلميع حقوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية مراعـاة تامـة      
، والقيام هلذه الغايـة  ككلاألفراد واألسر وأفراد اجملتمع املستضعفني واجملتمعات احمللية واجملتمع 

بتشـجيع التعـاون مـع مكتــب األمـم املتحـدة املعـين باملخــدرات واجلرميـة واهليئـة الدوليـة ملراقبــة          
تحـدة املعنيـة وفيمـا بينـها، ضـمن      املخدرات ومنظمـة الصـحة العامليـة وسـائر كيانـات األمـم امل      

إطار الواليـات املسـندة إليهـا، مبـا فيهـا الواليـات ذات الصـلة باملسـائل املـذكورة أعـاله، ومـع            
  املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية، وكذلك مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص عند االقتضاء؛

ــزي، إىل      (ب)   ــى أســاس دون متيي ــة الوصــول، عل خــدمات الصــحة   ضــمان إمكاني
بــرامج الوقايــة والرعايــة األوليــة والعــالج، مبــا فيهــا  ســياق والرعايــة واخلــدمات االجتماعيــة يف 

ر لألشـخاص الـذين هـم يف السـجون أو قيـد االحتجـاز السـابق للمحاكمـة،         فوتاخلدمات اليت 
ر سـ واليت يتعني أن تكون على مستوى مسـاو للخـدمات املتاحـة يف اجملتمـع احمللـي، وضـمان تي      

حصول النساء، مبن فيهن احملتجزات، على خدمات ومشورة صحية كافية، مبـا فيهـا اخلـدمات    
  الالزمة أثناء احلمل على وجه اخلصوص؛

تشجيع اإلشـراف الفعـال مـن جانـب السـلطات احملليـة املختصـة علـى مرافـق            )ج(  
ة يف قدَّمـ لكفايـة نوعيـة اخلـدمات امل    ضـماناً العالج من املخـدرات وإعـادة تأهيـل املـرهتنني هلـا،      

أفعـال حمتملـة تنطـوي علـى معاملـة أو عقوبـة قاسـية أو الإنسـانية أو         أيِّ هذا اجملال وبغيـة منـع   
  القانون الدويل املنطبق؛ويتوافق مع التشريعات الوطنية   مهينة، مبا
اخلطـر، وكـذلك الظـروف     وعوامـل  مواصلة استبانة ومعاجلـة عوامـل احلمايـة     )د(  

لــيت ال تــزال جتعــل النســاء والفتيــات عرضــة لالســتغالل وللمشــاركة يف االجتــار باملخــدرات،    ا
  يف ذلك كمهربات، بغية منع تورطهن يف اجلرائم املتصلة باملخدرات؛  مبا

تعزيز التنسيق الفعـال بـني قطاعـات القضـاء والتعلـيم وإنفـاذ القـوانني ودوائـر           (ه)  
ت الوطنية، من أجل كفالة النظر علـى النحـو املناسـب يف    للتشريعا وفقاًاخلدمات االجتماعية، 

االحتياجات اخلاصة ملرتكيب جـرائم املخـدرات مـن القصـر ولألطفـال املتـأثرين جبـرائم مرتبطـة         
ــها       ــة، يف ســياقات من ــة والبدني باملخــدرات، مبــا فيهــا االحتياجــات علــى صــعيد الصــحة العقلي

ئل منـها تزويـد احملتـاجني خبـدمات العـالج مـن       إجراءات العدالـة اجلنائيـة عنـد االقتضـاء، بوسـا     
  املخدرات وخبدمات الدعم ذات الصلة؛

مصـممة حبيـث تلـيب االحتياجـات اخلاصـة      وتنفيذ تدابري عملية مالئمـة للسـن     )و(  
 يواإلدار يقطـــاع التشـــريع ال لألطفـــال والشـــباب وســـائر أفـــراد اجملتمـــع املستضـــعفني، يف     

، وتشــمل تــدابري تــوفر هلــم فرصــا حليــاة صــحية  يتعليمــوال والثقــايف يواالقتصــاد يواالجتمــاع
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وقايتـهم مـن تعـاطي املخـدرات واملـؤثرات العقليـة والتصـدي الخنـراطهم         من أجل ومستكفية، 
واستخدامهم واستغالهلم يف زراعة احملاصيل غري املشروعة وإنتاج املخدرات واملؤثرات العقليـة  

ر أشـكال اجلـرائم املتصـلة باملخـدرات، مبـا      وصنعها واالجتار هبا بصورة غـري مشـروعة ويف سـائ   
، مبـا يفـي بالتزامـات    والعصـابات  فيها جرائم املـدن وأفعـال العنـف واجلـرائم املرتبطـة بالشـباب      

الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل ومبــا يراعــي مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة ملنــع   
  )١٤(جنوح األحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)؛

ــيم         )ز(   ــذ ورصــد وتقي ــع مراحــل صــوغ وتنفي ــاج املنظــور اجلنســاين يف مجي إدم
واستحداث وتعمـيم   يف ذلك، السياسات والربامج املتعلقة باملخدرات، وضمان إشراك املرأة

لنــوع اجلــنس ومالئمــة للســن تأخــذ بعــني االعتبــار مــا للنســاء والفتيــات مــن    مراعيــةتــدابري 
صـة فيمـا يتعلـق مبشـكلة املخـدرات العامليـة،       يواجهنه مـن ظـروف خا    احتياجات خاصة وما

بتنفيـذ   )١٥(والقيام، كدول أطراف يف اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،      
  أحكام تلك االتفاقية؛

 عمـالً النظر، على أساس طوعي، لـدى تقـدمي املعلومـات إىل جلنـة املخـدرات        )ح(  
ملخـدرات وقـرارات اللجنـة ذات الصـلة، يف إدراج     بأحكام االتفاقيات الدولية الـثالث ملراقبـة ا  

معلومــات تتعلــق، ضــمن مجلــة أمــور، بتعزيــز حقــوق اإلنســان وصــحة وســالمة ورفــاه مجيــع     
األفراد واجملتمعات احمللية واجملتمع ككل يف سياق تنفيذ أحكـام تلـك االتفاقيـات علـى الصـعيد      

  القائمة؛  والتحدياتالتطورات األخرية واملمارسات الفضلى  مبا يف ذلكاحمللي، 
ضمان أن تكون التدابري املتخذة ملنع الزراعـة غـري املشـروعة للنباتـات احملتويـة        )ط(  

علــى املخــدرات واملــؤثرات العقليــة وإلبــادة تلــك النباتــات مراعيــة حلقــوق اإلنســان األساســية   
هنـاك   الواجـب اسـتخداماهتا املشـروعة التقليديـة حيثمـا كانـت      علـى النحـو   االعتبار  يفوتأخذ 

ألحكـام االتفاقيـات الدوليـة الـثالث      وفقـاً  ،شواهد تارخيية على ذلك االستخدام، ومحاية البيئة
، حسب االقتضاء ومبا يتوافق مع التشـريعات الوطنيـة، أحكـام    أيضاًملراقبة املخدرات، وتراعي 

  )١٦(إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛

    

                                                                    

 .٤٥/١١٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٤(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،   )١٥(
 .٦١/٢٩٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٦(
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املتناسبة والفعالة، وكذلك الضمانات والتدابري االحترازية القانونية  والردودالسياسات     
    ذات الصلة بإجراءات العدالة اجلنائية وقطاع العدالة

تشـــجيع اســـتحداث تـــدابري بديلـــة أو إضـــافية بشـــأن اإلدانـــة أو العقـــاب يف    )ي(  
اقبــة املخــدرات، ألحكــام االتفاقيــات الدوليــة الــثالث ملر وفقــاًاحلــاالت ذات الطــابع املناســب، 

ــاد تلــك التــدابري وتنفيــذها مــع إيــالء االعتبــار الواجــب للــنظم الدســتورية والقانونيــة           واعتم
 ،واإلدارية الوطنية، ومع مراعاة معايري األمم املتحدة وقواعـدها ذات الصـلة، حسـب االقتضـاء    

  ؛كيو)مثل قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طو
ــتفادة والتجـــارب واملمارســـات     )ك(   النظـــر يف تبـــادل املعلومـــات والـــدروس املسـ

مـن خـالل جلنـة    الفضلى بشـأن صـوغ سياسـات العدالـة اجلنائيـة الوطنيـة وتنفيـذها ونتائجهـا،         
حسب االقتضاء، املمارسـات احملليـة بشـأن العقوبـة املتناسـبة، يف سـياق       يشمل،  مبا، املخدرات

  ؛١٩٨٨من اتفاقية سنة  ٣لدولية الثالث ملراقبة املخدرات، مبا فيها املادة تنفيذ االتفاقيات ا
ــة      )ل(   ــة وطني ــادئ توجيهي ــرويج لسياســات وممارســات ومب ــات،  الت بشــأن العقوب

قائمــة علــى تناســب العقوبــة يف حالــة اجلــرائم املتصــلة باملخــدرات، تكــون فيهــا شــدة العقوبــة   
دة هلـا، مبـا فيهـا    دفة للعقوبة والعوامل املشفوامل املخمتناسبة مع جسامة اجلرم وتراعى فيها الع

وسائر أحكام القانون الـدويل املنطبقـة ذات    ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ٣نة يف املادة يالظروف املب
  يتوافق مع التشريعات الوطنية؛ الصلة، مبا
علــى العــالج مــن االضــطرابات الناشــئة عــن تعــاطي  الســجناءتيســري حصــول   )م(  

تعزيز الرقابة الفعالة على مرافق احلبس وتشجيع تقييمها ذاتيا، مـع مراعـاة معـايري    املخدرات، و
األمم املتحدة وقواعـدها املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، مبـا فيهـا قواعـد األمـم املتحـدة            

فيـذ  والقيـام، عنـد االقتضـاء، بتن    )١٧(النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)،
تــدابري هتــدف إىل معاجلــة ظــاهريت االكتظــاظ والعنــف يف الســجون والقضــاء عليهمــا، وتــوفري   

  خدمات لبناء قدرات السلطات الوطنية املعنية؛
التشجيع على مراعاة االحتياجات اخلاصـة للسـجينات مـن مرتكبـات جـرائم        )ن(  

ــديه    ــا ميكــن أن يكــون ل ــدِّدمــن أوجــه ضــعف   ناملخــدرات وم ــا متع ــع قواعــد  ة، مب ــق م يتواف
  )١٨(املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛  األمم

                                                                    
 .٧٠/١٧٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٧(
 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )١٨(
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مــن أجــل أجهــزة العدالــة اجلنائيــة التــدابري الفعالــة الــيت تتخــذها تعزيــز وتنفيــذ   )س(  
ة الضــمانات القانونيــوالــيت تكفــل  هــا،مرتكبيالتصــدي للجــرائم املتصــلة باملخــدرات ومقاضــاة 

وضمانات اتباع األصول املرعية فيما يتعلق بـإجراءات العدالـة اجلنائيـة، وتشـمل تـدابري عمليـة       
والتعـذيب وســائر أشـكال املعاملــة أو العقوبــة    نيلالمتثـال حلظــر االعتقـال واالحتجــاز التعســفي  

م القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، وللقضـاء علـى اإلفـالت مـن العقـاب، مبـا يتوافـق مـع أحكـا          
القانون الدويل املنطبقة ذات الصلة ومع مراعـاة معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع        

ر احلصـول يف الوقـت املناسـب علـى املسـاعدة القانونيـة       سـ اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، وضـمان تي  
  .والتمتع باحلق يف حماكمة منصفة

    
ن أجل التصدي ملشكلة م توصيات عملية بشأن املسائل الشاملة لعدة جماالت    

املخدرات العاملية ومواجهتها: احلقائق املتغرية واالجتاهات والظروف القائمة، 
املستجدة واملستمرة، مبا يف ذلك تلك املرتبطة باملؤثرات التحديات واألخطار و

وسائر ملراقبة املخدرات الثالث التفاقيات الدولية ل وفقاًالنفسانية اجلديدة، 
    ذات الصلةالصكوك الدولية 

بتعزيـــز جهودنـــا الراميـــة إىل التصـــدي للتحـــديات واألخطـــار التزامنـــا  نعـــاود تأكيـــد  -٥
ــة وإىل مواجهــة هــذه      املســتجدة واملســتمرة املرتبطــة جبميــع جوانــب مشــكلة املخــدرات العاملي

ــة ل    ــتغرية واالجتاهــات  التحــديات واألخطــار، ونالحــظ احلاجــة إىل التصــدي بفعالي ــائق امل لحق
مــن خــالل األخــذ بسياســات وبــرامج شــاملة ومتكاملــة ومتوازنــة ملراقبــة    ،القائمــةوالظــروف 

املخــدرات، تراعــي مــا هلــا مــن تبعــات عــرب احلــدود، وتكــون متوافقــة مــع االتفاقيــات الدوليــة   
الثالث ملراقبة املخـدرات وسـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، والتزامنـا بتعزيـز تعاوننـا علـى          

  مي ودون اإلقليمي، ونوصي مبا يلي:الصعيد الدويل واإلقلي
    

التصدي للمؤثرات النفسانية اجلديدة واملنشطات األمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني،     
  املستحضرات الصيدالنية احملتوية  األولية واستعمالوتسريب السالئف والسالئف 

    على خمدرات ومؤثرات عقلية يف أغراض غري طبية وإساءة استعماهلا
نعلن عزمنا علـى تـدعيم اإلجـراءات الوطنيـة والدوليـة الراميـة إىل مواجهـة التحـديات           

املســتجدة الــيت تطرحهــا املــؤثرات النفســانية اجلديــدة، مبــا يف ذلــك عواقبــها الصــحية الســلبية،   
علـى أمهيـة    نشـدِّد املتمثـل يف املنشـطات األمفيتامينيـة، مبـا فيهـا امليثامفيتـامني، و       املتزايـد واخلطر 

زيز تبادل املعلومات وشبكات اإلنذار املبكر واسـتحداث منـاذج تشـريعية ووقائيـة وعالجيـة      تع
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باالسـتناد إىل أدلـة    اوضرر وصمودا اوطنية مناسبة ودعم استعراض وجدولة أكثر املواد انتشار
إىل أمهية منع تسريب وإسـاءة اسـتعمال املستحضـرات الصـيدالنية احملتويـة علـى        ونشريعلمية، 

ــة أو ســالئف، مــع ضــمان توافرهــا لألغــراض املشــروعة، ونوصــي    رات دخمــ أو مــؤثرات عقلي
  باختاذ التدابري التالية:

مناســبة تتفــق مــع التشــريعات   بــرامج شــاملةتــدابري وتشــجيع صــوغ وتنفيــذ    (أ)  
من هذه الوثيقـة، ومواءمـة تلـك التـدابري تبعـا للمخـاطر        ١يف الفقرة  حسبما هو مبني، الوطنية

املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة واملنشـطات األمفيتامينيـة، مبـا فيهـا        تعـاطي   تأتية عـن املوالتحديات 
ــامني، و ــؤثرات    عــن امليثامفيت ــة علــى املخــدرات وامل اســتعمال املستحضــرات الصــيدالنية احملتوي

العقليــة يف أغــراض غــري طبيــة وإســاءة اســتعماهلا، والعمــل بنشــاط علــى تبــادل املعلومــات عــن   
  الدروس املستفادة فيما يتعلق بالتجارب الوطنية املتعلقة بالصحة؛املمارسات الفضلى و

تعزيـز قــدرة أجهــزة إنفــاذ القــانون علــى كشــف واســتبانة املــؤثرات النفســانية    (ب)  
اجلديدة واملنشطات األمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني، وتعزيز التعاون وتبـادل املعلومـات عـرب    

، بوسـائل منـها اسـتخدام مـا يوجـد لـدى اهليئـة الدوليـة ملراقبــة         احلـدود ملنـع تعاطيهـا وتسـريبها    
  ومشاريع؛ املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية من أدوات

ــناعات، و    (ج)   ــادل املعلومـــات مـــع الصـ ــاًإقامـــة وتـــدعيم الشـــراكات وتبـ  خصوصـ
الصــناعات الكيميائيــة والصــيدالنية، وســائر كيانــات القطــاع اخلــاص ذات الصــلة، وتشــجيع         

، صوغ مدونة طوعية ختـص املمارسـات يف الصـناعة الكيميائيـة     املبادئ التوجيهية بشأناستخدام 
احلكومــات  الــيت أصــدرهتا اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات ومــذكرة التفــاهم النموذجيــة بــني        

مراعـاة مـا ميكـن أن تؤديـه     مع القطاع اخلاص اليت أعدهتا اهليئة، حسب االقتضاء،  وشركائها من
  ؛ومواجهتها هذه الصناعات من دور مهم يف التصدي ملشكلة املخدرات العاملية

    
    املؤثرات النفسانية اجلديدة    

رصــد االجتاهــات الســائدة يف تركيــب املــؤثرات النفســانية   ومواصــلة اســتبانة   (د)  
اجلديــدة وإنتاجهــا وانتشــارها وتوزيعهــا، وكــذلك أمنــاط تعاطيهــا وعواقبــها الســلبية، وتقيــيم    

واسـتعماالهتا احملتملـة يف األغـراض الطبيـة      ككـل خماطرها على صحة وسالمة األفـراد واجملتمـع   
ســـتحداث وتـــدعيم تـــدابري وممارســـات تشـــريعية  والعلميـــة، واالســـتناد إىل ذلـــك التقيـــيم يف ا

تتخـذها وتتبعهـا السـلطات     هلـذه املسـائل،  وإدارية وعملياتية حمليـة ووطنيـة للتصـدي     وتنظيمية
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ــة     ــة االجتماعيـ ــاء والرعايـ ــانون والقضـ ــاذ القـ ــريع وإنفـ ــة بالتشـ ــة املعنيـ ــة والوطنيـ ــاه احملليـ والرفـ
  والتعليم والصحة؛االجتماعي 

إىل أدلــة  مناســبة التوقيــت ومســتندةدابري رقابيــة أو تنظيميــة االلتــزام بتنفيــذ تــ  (ه)  
علمية، ضـمن إطـار الـنظم التشـريعية واإلداريـة الوطنيـة ملعاجلـة وإدارة التحـدي الـذي تطرحـه           

سـتكمل اسـتعراض تلـك    ية ريثمـا  مؤقَّتـ  تـدابري املؤثرات النفسانية اجلديدة، والنظر يف استخدام 
ة أو إصـدار إعالنـات خاصـة بالصـحة العموميـة، وكـذلك       مؤقَّتـ  املواد، مثل اختاذ تدابري مراقبـة 

  تبادل املعلومات والتجارب بشأن تلك التدابري؛
تبـادل املعلومـات ذات الصـلة، حسـب االقتضــاء، مـع منظمـة الصـحة العامليــة          (و)  

ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات وســائر    
نظمات الدولية واإلقليمية املعنية وتدعيم قدراهتا مـن أجـل إعطـاء األولويـة السـتعراض أكثـر       امل

وضـررا، وتسـهيل اختـاذ جلنـة املخـدرات قـرارات        وصـمودا  ااملؤثرات النفسانية اجلديدة انتشار
  مستنرية بشأن جدولتها؛

ملراقبـة  املشاركة بنشاط يف شبكات اإلنذار املبكر، وتشجيع اسـتخدام قـوائم ا    (ز)  
والضوابط الطوعية ذات الصـلة وتبـادل املعلومـات مـن خـالل اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات          

الواليـة  ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية، ضـمن نطـاق   
جمــال  ، وتعزيــز التعــاون الثنــائي ودون اإلقليمــي واإلقليمــي والــدويل يفاملســندة إىل كــل منــهما

استبانة املؤثرات النفسانية اجلديدة واحلوادث املتعلقة بتلك املواد واإلبـالغ عنـها، والقيـام هلـذه     
الغاية بتدعيم استخدام نظم اإلبالغ وتبادل املعلومات املنشأة علـى الصـعيد الـوطين واإلقليمـي     

امج الرصـد العـاملي   والدويل، مثل نظام اإلنـذار املبكـر بشـأن املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة وبرنـ       
ــم       دللمخــ ــب األم ــابعني ملكت ــات (مســارت) الت ــالغ واالجتاه ــل واإلب رات االصــطناعية: التحلي

يـون" التـابع للهيئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات،       آاملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومشروع "
  حيثما اقتضى األمر ذلك؛

تعزيـز التعـاون فيمـا بينـها علـى      قدرة املختربات الوطنية وفعاليتها، وب النهوض  (ح)  
الصعيدين الوطين واإلقليمي، حسب االقتضـاء، مـن أجـل كشـف املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة        
وحتديد هويتها، بوسائل منها استخدام ما يوجد لدى مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات    

  واجلرمية من معايري مرجعية وما يقوم به من أنشطة مساعدة؛
تبـادل املعلومـات    والتشـجيع علـى  تبادل املعلومات على الصـعيد احمللـي    تعزيز  )ط(  

على الصعيدين اإلقليمي والدويل عما يتخذ من تدابري وقائية وعالجيـة فعالـة وتـدابري تشـريعية     
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ذات صلة، دعما الستحداث تدابري فعالة تستند إىل أدلـة علميـة ملواجهـة مـا تطرحـه املـؤثرات       
  ديات مستجدة فيما خيص عواقبها االجتماعية والصحية السلبية؛النفسانية اجلديدة من حت

    
    املنشطات األمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني    

مجـع البيانـات وحتليلـها علميـا     عمليـات  و البحـوث دعم ما هو جار حاليا من   )ي(  
اسـتحدثته اهليئـة    مـن خـالل برنـامج "مسـارت" العـاملي ومـا       فيما خيـص املنشـطات األمفيتامينيـة   

وتوطيـد التعـاون علـى    ، الدولية ملراقبة املخدرات من أدوات ذات صـلة مثـل مشـروع "بريـزم"    
  فيها امليثامفيتامني؛  مجيع املستويات يف جمال التصدي للمنشطات األمفيتامينية، مبا

قة ذات صـلة  سـ مليـات من تشجيع استخدام مـا يوجـد مـن بـرامج وآليـات وع       )ك(  
ــدروس       ــع املســتويات، حســب االقتضــاء، ومواصــلة تطــوير املمارســات الفضــلى وال علــى مجي

 تزايـد املستفادة وتبادهلا بني االختصاصيني املمارسـني بشـأن اتبـاع هنـج متـوازن ومتكامـل إزاء       
  أخطار املنشطات األمفيتامينية؛

    
    األولية السالئف والسالئف    

الوطين واإلقليمي والدويل للكيمياويـات املسـتخدمة يف صـنع    تدعيم الرصد   )ل(  
بصورة غري مشروعة، بغية تعزيز فعالية منـع تسـريب    النفسانية اجلديدةاملخدرات واملؤثرات 

تلـــك بتلـــك الكيمياويـــات واالجتـــار هبـــا، مـــع ضـــمان عـــدم اإلضـــرار بالتجـــارة املشـــروعة  
ل منـها اسـتخدام نظـم اإلبـالغ الوطنيـة      ، وذلك بوسائوباستخداماهتا املشروعة الكيمياويات

اإلقليميــة والدوليــة وأدوات اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات، مثــل مشــروع "بريــزم"   دون و
ونظام اإلخطار حبوادث السالئف ونظام اإلشـعارات السـابقة للتصـدير باالتصـال احلاسـويب      

  املباشر (بن أونالين)؛
لتســريب الســالئف اخلاضــعة للمراقبــة  لتصــديمــن أجــل ااختــاذ تــدابري مناســبة   )م(  

لتصـدي  مـن أجـل ا  الدولية وصنعها واالجتار هبا بصورة غري مشروعة وكذلك إساءة استعماهلا، و
البديلـة يف صـنع املخـدرات بصـورة     التعويضـية أو  والسـالئف  األوليـة  إلساءة استعمال السـالئف  

ــا      ــا فيه ــة، مب ــز اجلهــود الطوعي ــة لقواعــد  اجهــود وإعــداد  غــري مشــروعة، وتعزي ــدونات الطوعي مل
السلوك، بالتعاون مع الكيانات الصناعية والتجاريـة ذات الصـلة علـى الصـعيد الـوطين واإلقليمـي       

  والدويل، بوسائل منها استخدام أدوات اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ذات الصلة؛
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    املستحضرات الصيدالنية يف أغراض غري طبية وإساءة استعماهلا استعمال    
تعزيز تبادل املعلومات عن إساءة اسـتعمال املستحضـرات الصـيدالنية احملتويـة       )ن(  

 على خمدرات ومؤثرات عقلية، وحتسني نوعية واتسـاق البيانـات املبلـغ عنـها، مبـا يف ذلـك مـن       
ــين         ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ــده مكتـ ــذي أعـ ــنوية الـ ــارير السـ ــاص بالتقـ ــتبيان اخلـ ــالل االسـ خـ

  واجلرمية؛  باملخدرات
دة يف جمـــاالت الصـــحة نوتنفيـــذ تـــدابري مضـــادة واســـتراتيجيات مســـا إعـــداد  )س(  

 تنياالقتصــادية مــن أجــل املواجهــة واملكافحــة الفعــال-العموميــة والتعلــيم والشــؤون االجتماعيــة
الستعمال املستحضرات الصيدالنية احملتوية على املخـدرات واملـؤثرات العقليـة يف أغـراض غـري      

ع ضمان توافرها لألغراض املشروعة، وتعزيـز التعـاون الـوطين ودون    طبية وإساءة استعماهلا، م
اإلقليمي واإلقليمي والدويل على منع تسريبها واالجتـار هبـا وتعاطيهـا، بوسـائل منـها اسـتخدام       
املشــاريع واألدوات املوجــودة لــدى منظمــة الصــحة العامليــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين          

  لية ملراقبة املخدرات؛باملخدرات واجلرمية واهليئة الدو
    

    استخدام اإلنترنت يف سياق األنشطة املتصلة باملخدرات    
مجع البيانات وحتليل األدلة وتبادل املعلومـات، وتـدعيم   عمليات و البحوثدعم   )ع(  

تدابري التصدي اليت تتخذها أجهزة إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية وسن القـوانني، وكـذلك توطيـد    
املتصـلة باملخـدرات الـيت     الدويل يف هذا اجملال، من أجل منع ومكافحة األنشطة اإلجراميةالتعاون 

  تستخدم فيها اإلنترنت، مبا يتوافق مع أحكام القانون املنطبقة ذات الصلة؛
أنشـطة  املسـاعدة التقنيـة و  باملزيد مـن  تزويد الدول األعضاء، بناء على طلبها،   )ف(  

فيهـا   ويات، بغيـة منـع ومكافحـة اسـتخدام التكنولوجيـات، مبـا      بناء القـدرات علـى مجيـع املسـت    
ــة يف       ــة عــرب الوطني اإلنترنــت، مــن جانــب شــبكات االجتــار باملخــدرات والتنظيمــات اإلجرامي

  تسهيل أنشطتها املتصلة باملخدرات؛
السـلطات املعنيـة بإنفـاذ القـانون،      خصوصـاً تعزيز قدرة السـلطات الوطنيـة، و    )ص(  

ــل األ   ــظ وحتلي ــى حف ــا االجتــار       عل ــا فيه ــة باألنشــطة غــري املشــروعة، مب ــة املتعلق ــة اإللكتروني دل
  باملخدرات وغسل األموال، وعلى رصد عمليات بيع املخدرات غري املشروعة عرب اإلنترنت؛
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ملواد اخلاضـعة  ااملبادئ التوجيهية للحكومات بشأن منع بيع تشجيع استخدام   )ق(  
  حسب االقتضاء؛   )١٩(،ترنتعرب اإلنغري املشروع للمراقبة الدولية 

دعم التدابري املتعلقة باستخدام اإلنترنت يف أغراض الوقاية، مبا يف ذلك تـوفري    )ر(  
ــذ        ــة، بصــوغ وتنفي ــا يتوافــق مــع التشــريعات الوطني ــام، مب املشــورة واملعلومــات املناســبة، والقي
استراتيجيات وبرامج وتدابري وقائيـة هتـدف، ضـمن مجلـة أمـور، إىل محايـة األطفـال والشـباب         

خلاضعة للمراقبة واملؤثرات النفسانية اجلديدة ومن التورط يف بيع تلـك املـواد   من تعاطي املواد ا
أو شرائها بصورة غري مشروعة عرب اإلنترنت، وترويج تلك االستراتيجيات والـربامج والتـدابري   

علـى  بوسائل منها وسائط التواصل االجتماعي وسائر الشـبكات االجتماعيـة، وتعزيـز التعـاون     
  هذا الشأن؛ يفمجيع املستويات 

    
    ة واالجتاهات والظروف القائمة، والتحديات واألخطار املستجدة واملستمرةريحلقائق املتغا    

الترويج، حسب االقتضـاء، السـتخدام وحتليـل البيانـات املوثوقـة واملوضـوعية         )ش(  
ذات الصلة، اليت تتولد من عمليات الرصد والتقييم الوطنية واإلقليمية، من أجـل حتسـني تنفيـذ    

ــة    ــربامج الوطني ــة،  الشــاملة واالســتراتيجيات والسياســات وال ــة واملتوازن ألحكــام  وفقــاًاملتكامل
ة الـثالث ملراقبـة املخـدرات وسـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، وتشـجيع         االتفاقيات الدوليـ 

ــائر          ــة املخــدرات وس ــها جلن ــوات من ــرب قن ــتفادة ع ــدروس املس ــادل املمارســات الفضــلى وال تب
املنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، ضـمن إطـار الواليـات املسـندة إليهـا، ألغـراض منـها        

  لوطنية؛حتسني فهم آثارها احمللية وعرب ا
تكثيف اجلهود املبذولة يف سياق برامج التنمية الطويلـة األمـد واملسـتدامة مـن       )ت(  

االقتصـادية ضـغطا فيمـا يتعلـق باملخـدرات، مبـا فيهـا        -أجل التصدي ألشد العوامل االجتماعية
البطالة والتهميش االجتماعي، اليت ميكن أن تسـتغلها الحقـا التنظيمـات اإلجراميـة الضـالعة يف      

  رائم املتصلة باملخدرات؛اجل
تشــجيع جلنــة املخــدرات علــى النظــر، حســب االقتضــاء، يف مراجعــة املبــادئ    )ث(  

واليـة كـل   بالتعـاون مـع كيانـات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، ضـمن نطـاق          القائمـة التوجيهية 
، وصوغ مبادئ توجيهية جديدة بشأن خمتلف جوانـب مشـكلة املخـدرات العامليـة حيثمـا      منها

                                                                    

  .A.09.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٩(
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، بغيــة تعزيــز قــدرة الســلطات الوطنيــة املعنيــة وتوطيــد التعــاون الــدويل    ذلــك احلاجــةاقتضــت 
  والتعاون بني الوكاالت؛

تعزيز تبـادل املعلومـات مـن أجـل حتسـني إدراك مـدى اآلثـار السـلبية لالجتـار            )خ(  
بكميات صغرية من املخدرات، واليت تشمل آثارا صـحية واجتماعيـة واقتصـادية وآثـارا تتعلـق      

  ، من أجل استحداث تدابري فعالة ملكافحة االجتار الصغري النطاق، عند االقتضاء؛مةبالسال
مناشدة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة واهليئـة الدوليـة ملراقبـة            )ذ(  

املخدرات ومنظمة الصحة العاملية وسائر كيانات األمم املتحدة اليت لديها خـربات تقنيـة وعملياتيـة    
الـدول الـيت     ، إسـداء املشـورة واملسـاعدة إىل   ويف إطـار والياهتـا   ة أن تواصل، عنـد الطلـب  ذات صل
ث سياساهتا املتعلقة باملخدرات امتثـاال ألحكـام االتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة املخـدرات،       دتراجع وحت

ــات          ــادل املعلوم ــز تب ــها تعزي ــة، بوســائل من ــا الوطني ــدول واحتياجاهت ــك ال ــات تل ــاة أولوي ــع مراع م
  .علمية أدلة مستندة إىلاملمارسات الفضلى بشأن ما تعتمده الدول من سياسات و
    

توصيات عملية بشأن توطيد التعاون الدويل القائم على مبدأ املسؤولية     
    واملشتركة العامة

نعاود تأكيد التزامنا بدعم ما نبذله من جهود على مجيع األصعدة، باالستناد إىل مبـدأ    -٦
بصـورة   ومواجهتـها املسؤولية العامة واملشتركة، من أجل التصـدي ملشـكلة املخـدرات العامليـة     

  فعالة وتعزيز التعاون الدويل، ونوصي هلذه الغاية باختاذ التدابري التالية:
صــة واهلادفــة والفعالــة واملســتدامة حبيــث     صلتقنيــة املتختــدعيم املســاعدة ا   (أ)  

تشمل، عند االقتضاء، تقدمي مساعدة مالية كافية وتوفري خـدمات التـدريب وبنـاء القـدرات     
واملعدات والدراية التكنولوجيـة للبلـدان الطالبـة، مبـا فيهـا بلـدان العبـور، مـن خـالل مكتـب           

لتعاون معه، وكذلك مـع منظمـة الصـحة العامليـة     األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبا
ــار         ــة ذات الصــلة، ضــمن إط ــة واإلقليمي ــات الدولي ــم املتحــدة واملنظم ــات األم ــائر كيان وس
الواليــات املســندة إليهــا، مــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء علــى معاجلــة جوانــب مشــكلة 

ــة     ــة بالصــحة والشــؤون االجتماعي ــة املتعلق ــوق اإلنســان   االقتصــادية- املخــدرات العاملي وحق
  ؛بصورة فعالة والعدالة وإنفاذ القانون

اجلنـوب والتعـاون   بلدان الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان تعزيز التعاون بني   (ب)  
الرئيسـية ذات  الثالثي بني الدول األعضاء، بالتعاون مع أوساط التنمية الدولية وسـائر اجلهـات   

  بصورة فعالة؛ ومواجهتها، من أجل التصدي ملشكلة املخدرات العاملية املصلحة
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ــد           (ج)   ــة عن ــا الفرعي ــذلك هيئاهت ــة املخــدرات، وك ــها جلن ــوات من ــرب قن ــام، ع القي
االقتضــاء، بتــدعيم التبــادل املنــتظم للمعلومــات واملمارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة بــني    

علـى مجيـع املسـتويات مـن أجـل التنفيـذ الفعلـي        االختصاصيني الـوطنيني مـن خمتلـف امليـادين و    
لنـهج متكامــل ومتــوازن إزاء مشــكلة املخــدرات العامليـة وجوانبــها املختلفــة، والنظــر يف تــدابري   

  إضافية من أجل زيادة تسهيل إجراء مناقشات جمدية بني أولئك االختصاصيني؛
دة إليهـا،  تشجيع جلنة املخدرات على اإلسهام، ضـمن نطـاق الواليـات املسـن      (د)  

علـى   )٢٠(،احملـرز بشـأن أهـداف التنميـة املسـتدامة      تقدُّمدعم االستعراض املواضيعي للمتابعة يف 
ــك           ــها، وإتاحــة تل ــرابط بين ــداف وأوجــه الت ــك األه ــة تل ــاة تكاملي ــع مراع ــاملي، م الصــعيد الع

ة املعلومات للمنتدى السياسي الرفيع املستوى من خالل اإلطار املؤسسي املناسـب، مـع مراعـا   
  ؛٧٠/١أحكام قرار اجلمعية العامة 

تشــجيع جلنــة املخــدرات ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    (ه)  
ا مع سائر كيانات األمـم املتحـدة ذات الصـلة واملؤسسـات املاليـة      معلى املضي يف زيادة تعاوهن

األعضـاء علـى صـوغ    ا الـدول  ما، عنـد مسـاعدهت  مـ نطاق الواليات املسـندة إليه  ضمنالدولية، 
  .وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج وطنية شاملة ومتكاملة ومتوازنة بشأن املخدرات

    
توصيات عملية بشأن التنمية البديلة؛ والتعاون اإلقليمي واألقاليمي والدويل     

بشأن سياسة متوازنة وذات توجه إمنائي يف مراقبة املخدرات؛ ومعاجلة املسائل 
    قتصاديةاال-االجتماعية

ــة    - ٧ ــائل االجتماعيــ ــة املســ ــا مبعاجلــ ــاود تأكيــــد التزامنــ ــلة - نعــ ــادية ذات الصــ االقتصــ
رة وبصـنع املخـدرات وإنتاجهـا    دباملخدرات، واملتعلقة بالزراعة غري املشروعة للنباتـات املخـ  

واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، من خـالل تنفيـذ سياسـات وبـرامج طويلـة األمـد وشـاملة        
ائية التوجه ومتوازنة ملراقبة املخدرات، تشمل برامج تنمية بديلة وتنمية بديلـة  ومستدامة وإمن

وقائية عند االقتضاء، تندرج ضـمن إطـار اسـتراتيجيات مسـتدامة ملراقبـة احملاصـيل، ونوصـي        
  باختاذ التدابري التالية:

    

                                                                    

 .٧٠/١ترد يف قرار اجلمعية العامة   )٢٠(
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    االقتصادية والتنمية البديلة-املسائل االجتماعية    
غري املشروعة للمحاصيل املستخدمة يف إنتاج املخـدرات  استهداف الزراعة   (أ)  

وصنعها بصـورة غـري مشـروعة، ومعاجلـة العوامـل ذات الصـلة، بتنفيـذ اسـتراتيجيات شـاملة          
هتدف إىل ختفيف حدة الفقر وتـدعيم سـيادة القـانون وضـمان وجـود مؤسسـات وخـدمات        

ــع، حســ        ــاملة للجمي ــة وش ــاءلة وفعال ــية خاضــعة للمس ــر مؤسس ــة وأط ب االقتضــاء، عمومي
والترويج لتنمية مستدامة ترمي إىل تعزيز رفـاه الفئـات السـكانية املتـأثرة واملستضـعفة بتـوفري       

  بدائل مشروعة؛
تشجيع الترويج لنمو اقتصادي شـامل للجميـع، ودعـم املبـادرات الـيت تسـهم         (ب)  

تـدابري للتنميـة   يف القضاء على الفقر ويف استدامة التنمية االجتماعية واالقتصـادية، واسـتحداث   
الريفية، وحتسني الـبىن التحتيـة ومشـول اجلميـع باخلـدمات واحلمايـة االجتماعيـة، والتصـدي ملـا          

ــة وإنتاجهــا   غــري املشــروعة  يترتــب علــى زراعــة احملاصــيل    ــؤثرات العقلي وصــنع املخــدرات وامل
لنظـر  بصورة غري مشروعة من عواقب ضارة بالبيئـة، مـع إشـراك اجملتمعـات احملليـة يف ذلـك، وا      

يف اختاذ تدابري طوعيـة للتـرويج للمنتجـات املتأتيـة مـن التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا التنميـة البديلـة            
الوقائية، حسب االقتضاء، لكي يتيسر هلا الوصول إىل األسواق، مبا يتوافق مع قواعـد التجـارة   

ر اسـتراتيجيات  ة األطراف املعمول هبا ومع أحكام القانون الوطين والـدويل، ضـمن إطـا   تعدِّدامل
  املخدرات؛ ملراقبةشاملة ومتوازنة 

هــذه  قلــق مــن أن الزراعــة غــري املشــروعة للمحاصــيل وصــنع ال اإلعــراب عــن  (ج)  
يف  جسـيمة حتـديات  متثـل  ال تـزال  أمـور  وتوزيعها واالجتار هبـا بصـورة غـري مشـروعة      احملاصيل

ــة التصــدي مل ــها شــكلة املخــدرات العاملي ــرار باحلاجــة  ، ومواجهت ــز اســتراتيجيات  إىل واإلق تعزي
إبـادة  مـن بـني مجلـة أمـور تـدابري للتنميـة البديلـة و        تتضـمن  ميكـن أن  ،مستدامة ملراقبة احملاصـيل 
بدرجـة   هاغري مشـروعة وخفضـ  بصورة منع زراعة احملاصيل  من أجل ،احملاصيل وإنفاذ القانون
علــى املبذولــة كة احلاجــة إىل تكثيــف اجلهــود املشــتركــذلك اإلقــرار بو ،كــبرية وقابلــة للقيــاس

، ملبــدأ املســؤولية العامــة واملشــتركة  وفقــاً، بصــورة أمشــلالــوطين واإلقليمــي والــدويل   الصــعيد
األدوات والتدابري الوقائية املناسبة، وتعزيز وحتسني تنسيق املسـاعدة املاليـة    بوسائل منها اعتماد

  من أجل التصدي هلذه التحديات؛ العملية املنحى،والتقنية والربامج 
النظر يف وضع وتنفيـذ بـرامج شـاملة ومسـتدامة للتنميـة البديلـة، تشـمل بـرامج           )د(  

للتنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء، لدعم استراتيجيات مستدامة ملراقبة احملاصيل هتدف إىل منع 
غري مشروعة وسائر األنشطة غري املشروعة املتصلة باملخدرات وتقليصـها  بصورة زراعة احملاصيل 

ليصا شـديدا وعلـى حنـو مسـتدمي وقابـل للقيـاس، مـع ضـمان متكـني اجملتمعـات احملليـة املتـأثرة،             تق
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الربامج وامتالكهم هلا وتوليهم مسؤوليتها، وذلك  خالل تلكمن  ،فيها املزارعون وتعاونياهتم مبا
مـن مـواطن   مبراعاة ما لدى اجملتمعات احمللية املتـأثرة بالزراعـة غـري املشـروعة أو املعرضـة خلطرهـا       

ضعف واحتياجات خاصة، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة 
األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وسـائر         

واإلقليميـة  ومع وضع السياسات وخطـط العمـل اإلمنائيـة الوطنيـة      ،املنظمات الدولية ذات الصلة
يف االعتبار، بغية اإلسهام يف بناء جمتمعات مساملة وشاملة للجميع وعادلة، مبا يتوافق مع أهداف 

  التنمية املستدامة وميتثل ألحكام القانون الدويل والوطين املنطبقة ذات الصلة؛
ــاملة      (ه)   ــرامج شـ ــدعم بـ ــدويل لـ ــي والـ ــي واإلقليمـ ــاون دون اإلقليمـ ــد التعـ توطيـ

ومستدامة للتنمية البديلة، مبا فيها التنمية البديلة الوقائية عند االقتضاء، باعتبارها جـزءا أساسـيا   
اســتراتيجيات ناجحــة يف جمــايل الوقايــة ومراقبــة احملاصــيل، بغيــة تعزيــز النــاتج اإلجيــايب   أيِّ مــن 

يف املنـاطق املتـأثرة بالزراعـة غـري املشـروعة للمحاصـيل املسـتخدمة يف         خصوصـاً مج، لتلك الربا
 إنتــاج املخــدرات واملــؤثرات العقليــة واملعرضــة خلطــر تلــك الزراعــة، مــع مراعــاة مبــادئ األمــم 

  )٢١(التنمية البديلة؛املتعلقة باملتحدة اإلرشادية 

لتنميـة البديلـة املسـتدامة،    توطيد التعاون اإلقليمي والدويل علـى دعـم بـرامج ا     )و(  
الوقائيـة عنـد االقتضـاء، يف تعـاون وثيـق مـع مجيـع اجلهـات املعنيـة ذات          البديلـة  مبا فيها التنميـة  

املصلحة على الصعيد احمللي والوطين والدويل، وتطوير املمارسات الفضلى وتبادهلـا بغيـة تنفيـذ    
مجيـع الـدروس املسـتفادة    ة، مـع مراعـاة   التنميـة البديلـ  املتعلقـة ب مبادئ األمم املتحدة اإلرشـادية  

البلــدان ذات التجربــة الــوافرة يف جمــال   ا بصــفة خاصــةاستخلصــتهواملمارســات الفضــلى الــيت  
  املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتنمية البديلة؛ ومراعاة ما أسفر عنهالتنمية البديلة، 

 ع مكتـب األمـم  تشجيع البحوث اليت جتريها الدول، بوسـائل منـها التعـاون مـ      )ز(  
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وسائر كيانات األمم املتحدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة    
واملؤسسات األكادميية ومنظمات اجملتمع املدين، مـن أجـل فهـم العوامـل الـيت تسـهم يف زراعـة        

حتسـني  مـن أجـل   احملاصيل غري املشروعة فهما أفضل، يراعي اخلصوصيات احملليـة واإلقليميـة، و  
عمليات تقييم أثر بـرامج التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا التنميـة البديلـة الوقائيـة عنـد االقتضـاء، بغيـة            
ــة البشــرية ذات الصــلة         ــها اســتخدام مؤشــرات التنمي ــربامج، بوســائل من ــة تلــك ال ــادة فعالي زي

  أهداف التنمية املستدامة؛واملعايري املتعلقة باالستدامة البيئية وغريها من املقاييس مبا يتوافق مع 
    

                                                                    

 .٦٨/١٩٦اجلمعية العامة مرفق قرار   )٢١(
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التعاون التقين واملايل من أجل سياسات شاملة ومتوازنة وذات توجه إمنائي يف جمال     
    املخدرات وبدائل اقتصادية جمدية

النظـر يف ترسـيخ منظـور إمنـائي ضــمن إطـار سياسـات وبـرامج وطنيـة شــاملة           ح)(  
لألسباب والعواقب املرتبطة بزراعـة  ومتكاملة ومتوازنة بشأن املخدرات، لكي يتسىن التصدي 

املخدرات وصنعها وإنتاجها واالجتار هبـا بصـورة غـري مشـروعة، وذلـك بوسـائل منـها معاجلـة         
عوامل اخلطر اليت تؤثر على األفراد واجملتمعـات احملليـة واجملتمـع ككـل، والـيت ميكـن أن تشـمل        

وحــوادث العنــف املرتبطــة  عــدم تــوافر اخلــدمات وعــدم تلبيــة االحتياجــات مــن الــبىن التحتيــة    
باملخـــدرات واالســـتبعاد والتـــهميش والتفكـــك االجتمـــاعي، مـــن أجـــل اإلســـهام يف التـــرويج 

  جملتمعات مساملة وشاملة للجميع؛
حـــث املؤسســـات املاليـــة الدوليـــة ذات الصـــلة وكيانـــات األمـــم املتحـــدة          )ط(  

مـه  مـا تقدِّ  زيـادة  واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، حسـب االقتضـاء، علـى النظـر يف    
املـرن، لتنفيـذ بـرامج شـاملة ومتوازنـة وذات      و، بطرائـق منـها التمويـل الطويـل األمـد      مـن دعـم  

بـرامج تنميـة    خصوصاًبدائل اقتصادية جمدية، وإجياد مكافحة املخدرات وجمال توجه إمنائي يف 
ت واألولويــات بديلـة، تشـمل عنـد االقتضـاء بـرامج تنميــة بديلـة وقائيـة، تسـتند إىل االحتياجـا         

الوطنيــة املســتبانة، لصــاحل املنــاطق والفئــات الســكانية املتــأثرة بالزراعــة غــري املشــروعة حملاصــيل  
املخدرات أو املعرضة هلـا، بغيـة منعهـا واحلـد منـها والقضـاء عليهـا، وتشـجيع الـدول علـى أن           

  تظل، إىل أقصى مدى ممكن، شديدة االلتزام بتمويل تلك الربامج؛
لصـاحل اجملتمعـات احملليـة     خصوصـاً تحداث بدائل اقتصـادية جمديـة،   تشجيع اس  )ي(  
لزراعــة غــري املشــروعة حملاصــيل املخــدرات وغريهــا مــن األنشــطة غــري املشــروعة    مــن ااملتــأثرة 

بــرامج وضــع يف املنــاطق احلضــرية والريفيــة، بوســائل منــها أو املعرضــة هلــا املتصــلة باملخــدرات 
لغايــة يف تــدخالت ذات توجــه إمنــائي، مــع ضــمان انتفــاع   تنميــة بديلــة شــاملة، والنظــر هلــذه ا 

الرجال والنساء هبا على قدم املساواة، بوسـائل منـها تـوفري فـرص عمـل وحتسـني الـبىن التحتيـة         
واخلــدمات العموميــة األساســية ومتكــني املــزارعني واجملتمعــات احملليــة مــن اســتخدام األراضــي    

ع الزراعـة غـري املشـروعة وسـائر األنشـطة املتعلقـة       على من أيضاًوامتالكها قانونيا، مما سيساعد 
  باملخدرات أو تقليص حجمها أو القضاء عليها؛

تنميــة حضــرية مســتدامة لصــاحل الفئــات املتضــررة  مبــادراتالنظــر يف اســتحداث   )ك(  
باألنشطة غري املشروعة املتعلقة باملخدرات، من أجل تعزيز مشاركة الناس يف منـع اجلرميـة، وتعزيـز    

  فرص العمل؛ وتوفريوتشجيع االبتكار وريادة املشاريع  ،اجملتمع احمللي ومحايته وسالمته تالحم
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ابتكاريـة مـع القطـاع اخلـاص واجملتمـع       يـة كات ومبـادرات تعاون االترويج لشر  )ل(  
املــدين واملؤسســات املاليــة الدوليــة مــن أجــل هتيئــة ظــروف أكثــر مؤاتــاة لالســتثمار اإلنتــاجي     

ــر  ــوفري ف ــأثرة    اهلــادف إىل ت ــة املت ــاطق واجملتمعــات احمللي زراعــة املخــدرات   مــنص عمــل يف املن
سائر األنشـطة غـري املشـروعة املتصـلة     ومن وإنتاجها وصنعها واالجتار هبا بصورة غري مشروعة 

، بغية منع تلك األنشطة أو تقليص حجمها أو القضاء عليها، ومـن  ، أو املعرضة هلاباملخدرات
  .ى والدروس املستفادة واخلربات واملهارات يف هذا الشأنأجل تبادل املمارسات الفضل

نعــرب عــن تقــديرنا ملــا اتســمت بــه عمليــة التحضــري للــدورة االســتثنائية، الــيت تولــت     -٨
قيادهتا جلنة املخدرات بدعم وإرشاد ومشاركة من رئـيس اجلمعيـة العامـة، مـن مشـول للجميـع       

  .ية التحضرييةوشفافية وانفتاح، وجلميع املسامهات يف هذه العمل
نعلن عزمنا على اختاذ اخلطوات الضرورية لتنفيذ التوصـيات العمليـة املـذكورة أعـاله،       -٩

يف تشارك وثيق مع منظمات األمم املتحدة وسائر املنظمات احلكومية الدولية واجملتمع املـدين،  
الرئيسـية عـن   وعلى إطالع جلنة املخدرات، بصفتها هيئـة األمـم املتحـدة الـيت تتـوىل املسـؤولية       

تقريــر السياســات يف شــؤون مراقبــة املخــدرات، يف الوقــت املناســب علــى املعلومــات املتعلقــة    
  احملرز يف تنفيذ هذه التوصيات. تقدُّمبال
    

  مشروع قرار يراد من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يوصي   - باء  
    اجلمعية العامة باعتماده

ادي واالجتمـاعي باملوافقـة علـى مشـروع القـرار      توصي جلنة املخدرات اجمللس االقتص  -٢
  التايل لكي تعتمده اجلمعية العامة:

    
      رارقمشروع 

    التنمية البديلةاملتعلقة بالترويج لتنفيذ مبادئ األمم املتحدة اإلرشادية 
  اجلمعية العامة، إنَّ  

اإلعـــالن السياســـي الـــذي اعتمدتـــه يف دورهتـــا االســـتثنائية       مـــن جديـــد  دتؤكـــإذ     
وخطة العمل بشأن التعـاون الـدويل علـى إبـادة احملاصـيل املخـدرة غـري املشـروعة          )٢٢(العشرين،

  )٢٣(وبشأن التنمية البديلة،
                                                                    

 .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٢٢(
 .، هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة، دا  )٢٣(
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االلتزامــات الــواردة يف اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل   أيضــاًد مــن جديــد كــتؤوإذ   
صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة املخــدرات       بشــأن التعــاون الــدويل   

ــة، ــذين اعتمــدهتما  )٢٤(العاملي ــة املخــ  الل ــع املســتوى مــن دور  رات دجلن ــة هتــا يف اجلــزء الرفي الثاني
 ،٢٠٠٩كـانون األول/ديسـمرب    ١٨ ؤرَّخاملـ  ٦٤/١٨٢العامة يف قرارها  ني، واجلمعيةواخلمس

املســتوى الــذي أجرتــه جلنــة  ق عــن االســتعراض الرفيــعالبيــان الــوزاري املشــترك املنبثــوكــذلك 
 )٢٥(،بشأن تنفيـذ الـدول األعضـاء لإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل        ٢٠١٤ات يف عام املخدر

  ،مد أثناء اجلزء الرفيع املستوى من دورة جلنة املخدرات السابعة واخلمسنيالذي اعت
ــاقراروإذ تســتذكر      ــ ٦٨/١٩٦ ه ــذي ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٨ ؤرَّخامل ، ال

الـدول   فيـه  عتوشـج  التنميـة البديلـة،  املتعلقـة ب اعتمدت فيـه مبـادئ األمـم املتحـدة اإلرشـادية      
سات املالية الدولية والكيانـات وسـائر اجلهـات املعنيـة علـى      واملنظمات الدولية واملؤساألعضاء 

مبا فيهـا بـرامج    ،برامج التنمية البديلة ذوتنفي املبادئ اإلرشادية يف االعتبار عند وضعتلك أخذ 
  حسب االقتضاء، التنمية البديلة الوقائية،

، ٢٠٠٩آذار/مـارس   ٢٠ ؤرَّخاملـ  ٥٢/٦رات دنـة املخـ  جل اتقـرار  أيضـاً  وإذ تستذكر  
 ٥٥/٤، و٢٠١١آذار/مـارس   ٢٥ ؤرَّخاملـ  ٥٤/٤، و٢٠١٠آذار/مـارس   ١٢ ؤرَّخامل ٥٣/٦و
 ؤرَّخاملــ ٥٨/٤، و٢٠١٤آذار/مــارس  ٢١ ؤرَّخاملــ ٥٧/١، و٢٠١٢آذار/مــارس  ١٦ ؤرَّخاملــ
  ،٢٠١٥آذار/مارس  ١٧

تنفيـذ  أنَّ على  تشدِّدو )٢٦(،٢٠٣٠لعام  باعتمــاد خطــة التنميــة املستدامـة ترحِّبوإذ     
ــة  يف حتقيــقسيســهم التنميــة البديلــة املتعلقــة بمبــادئ األمــم املتحــدة اإلرشــادية   أهــداف التنمي
  ،املستدامة الواردة يف تلك اخلطة

 نتائج احللقة الدراسية/حلقة العمل الدوليـة بشـأن تنفيـذ مبـادئ األمـم     ب علماًإذ حتيط و    
الـيت   )٢٧(التنمية البديلة واملـؤمتر الـدويل الثـاين املعـين بالتنميـة البديلـة،      ب اإلرشادية املتعلقةاملتحدة 
 الرئيسية املسـتمدة مـن الزيـارات امليدانيـة واحللقـة الدراسـية/       االستنتاجات والتوصياتتتضمن 

                                                                    

  .جيم القسماألول،  )، الفصلE/2009/28( تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٢٤(
األول،  )، الفصلE/2014/28( ٨، امللحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  انظر  )٢٥(

  .جيم القسم
 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٦(

  .E/CN.7/2016/13الوثيقة  مرفق )٢٧(
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الــيت  حلقــة العمــل واملــؤمتر الــدويل الرفيــع املســتوى، وإذ تنــوه خباصــة مبشــاريع التنميــة البديلــة   
املركزة على تعزيز قدرة الفرد واجملتمـع احمللـي علـى الصـمود     شوهدت أثناء الزيارات امليدانية و

  اقتصاد الكفاف اليت يتبناها ملك تايلند، لفلسفةمثاال  واملعترف هبا باعتبارها
التنميــة البديلــة هــي بــديل مهــم ومشــروع وجمــد ومســتدام   أنَّ  وإذ تؤكــد مــن جديــد     

للزراعة غري املشروعة حملاصيل املخدرات، وأهنا تدبري فعال ملواجهة مشـكلة املخـدرات العامليـة    
وأهنـا ركـن مـن األركـان الرئيسـية       باملخدرات، وسائر التحديات اليت تطرحها اجلرائم املرتبطة

  لسياسات وبرامج احلد من إنتاج املخدرات غري املشروعة،
املخــدرات وإنتــاج الزراعــة غــري املشــروعة للمحاصــيل  أنَّ مــن  القلــقوإذ تعــرب عــن   

أمــام  ةرئيســي تاتــزال متثــل حتــدي  وصــنعها وتوزيعهــا واالجتــار هبــا علــى حنــو غــري مشــروع ال  
باحلاجــة إىل تعزيــز اســتراتيجيات مســتدامة ملراقبــة   قــرتكلة املخــدرات العامليــة، والتصــدي ملشــ

 احملاصيل تشمل، يف مجلة أمور، التنمية البديلة، وتدابري اإلبادة وتدابري إنفاذ القانون الراميـة إىل 
باحلاجـة  ومنع زراعة احملاصيل بصـورة غـري مشـروعة وخفضـها بدرجـة كـبرية وقابلـة للقيـاس،         

ملبـدأ   وفقـاً ، أمشـل الوطين واإلقليمي والدويل بطريقـة   الصعيديف اجلهود املشتركة على إىل تكث
املسؤولية العامة واملشتركة، بوسائل منها استخدام األدوات والتدابري الوقائية املناسـبة، وتعزيـز   
املســاعدة املاليــة والتقنيــة والــربامج املوجهــة حنــو العمــل وتنســيقها علــى حنــو أفضــل مــن أجــل    

    ،تصدي هلذه التحدياتال
الـدعم املـايل اإلمجـايل ملشـاريع وبـرامج التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا          أنَّ  وإذ تالحظ بقلـق   

االقتضــاء، مل ميثــل ســوى نســبة ضــئيلة مــن املســاعدة اإلمنائيــة   حســبالتنميــة البديلــة الوقائيــة، 
نخرطــة يف الزراعــة غــري الرمسيــة ومل يصــل إال إىل نســبة ضــئيلة مــن اجملتمعــات احملليــة واألســر امل

  ،على الصعيد العاملياملشروعة حملاصيل املخدرات 
احللقة الدراسية/حلقة العمل الدولية واملؤمتر الـدويل   بنتائجمع التقدير  علماًتأخذ   - ١  

مـاي وبـانكوك، تايلنـد، وواليـة      اللذين عقـدا يف تشـيانغ راي وتشـيانغ    ،الثاين املعين بالتنمية البديلة
، واستضـــافتهما حكومــة تايلنـــد،  ٢٠١٥تشـــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٤إىل  ١٩شــان، ميامنـــار، مــن   

، بالتعاون مـع حكومـة أملانيـا وحكومـة ميامنـار ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           
املتعلقـة   اإلرشـادية األمـم املتحـدة   مبـادئ  مسامهة يف املناقشات املسـتمرة بشـأن    النتائجتبار هذه باع
    ؛مبا يتوافق مع التشريعات الوطنية ،وتعزيز تنفيذ هذه املبادئ )٢٨(،التنمية البديلةب

                                                                    

  .٦٨/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٢٨(
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التنميـة  اإلرشـادية املتعلقـة ب  مبادئ األمـم املتحـدة   حسبما أبرز يف  ،جمدَّداًتؤكد   -٢  
جزءا ال يتجـزأ مـن السياسـات والـربامج املتعلقـة باحلـد مـن         باعتبارها، التنمية البديلةأنَّ ، البديلة

خيارا هاما وجمديا وقابال لالستمرار ملنع الزراعة غري املشروعة للمحاصيل متثل إنتاج املخدرات، 
املستخدمة يف إنتاج العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية وصنعها أو القضاء على زراعتـها أو احلـد   

  ؛للقياس عن طريق معاجلة مشكلة الفقر وتوفري فرص لكسب العيشمنها بشكل كبري وقابل 
 اهلـ املتـأثرة بزراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة أو املعرضـة       الـدول األعضـاء    ثحت  -٣  

، تشـمل عنـد االقتضـاء بـرامج     على النظر يف إدمـاج بـرامج للتنميـة البديلـة الشـاملة واملسـتدامة      
 يــةواالســتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة، حسـب االقتضـاء، بغ    يف السياسـات   تنميـة بديلـة وقائيـة،   

 ،عوامـل اجتماعيـة واقتصـادية    مسائل زراعة احملاصيل غري املشروعة ومـا يتصـل هبـا مـن     معاجلة
يف بناء جمتمعات عادلـة وشـاملة    الفعليواإلسهام  ،لكسب العيش وتوفري موارد بديلة مستدامة

  داخل البلدان وفيما بينها؛للجميع بغرض احلد من انعدام املساواة 
لتنميــة اصــوغ وتنفيــذ اســتراتيجيات وسياســات  عنــد ،الــدول األعضــاء ثحتــ  -٤  

، مبا فيهـا حسـب االقتضـاء اسـتراتيجيات وسياسـات التنميـة البديلـة        البديلة الشاملة واملستدامة
املشـروعة  مراعاة مـا لـدى اجملتمعـات احملليـة والفئـات املتضـررة مـن الزراعـة غـري           الوقائية، على

للمحاصيل املستخدمة يف إنتاج وصنع املخدرات مـن احتياجـات خاصـة، وذلـك ضـمن إطـار       
  السياسات الوطنية األوسع؛

لتنميـة البديلـة   اه ينبغي التركيز، عند تصميم وتنفيذ بـرامج ومشـاريع   أن تؤكد  -٥  
متكـني   ، علـى الوقائيـة ، مبا فيها عند االقتضاء برامج ومشاريع التنمية البديلة الشاملة واملستدامة

 هاجملتمعات احمللية، مبا فيها النسـاء واألطفـال والشـباب، وتشـجيعها علـى أن متسـك بزمـام هـذ        
وتعزيــز القــدرات  هلــذه اجملتمعــات احملليــة ت اخلاصــةاالحتياجــا مــع مراعــاة ،الــربامج واملشــاريع

ل عمليـة التنميـة البديلـة    التعاون الفعال من جانب مجيع اجلهـات املعنيـة خـال    كفالةنَّ أل، احمللية
  ؛هاها هو مقوم بالغ األمهية لنجاحبرمت

، باعتبارهــا مــن األدوات ةســتدامالتنميــة البديلــة الشــاملة وامل أنَّ  أيضــاًتؤكــد   -٦  
املتاحة ملعاجلة مشكلة املخدرات العاملية، تعزز حضور الدولة وتبين الثقـة بـني اجملتمعـات احملليـة     

ملؤسسات على الصعيد احمللي وتـروج إلقامـة جمتمعـات سـلمية     واحلكومة وتنهض باحلوكمة وا
  ، تعزيز سيادة القانون؛١٦تشمل، يف إطار هدف التنمية املستدامة أهنا و ،وشاملة للجميع

على إجراء مزيد مـن املناقشـات بـني األفـراد واجملتمعـات احملليـة بشـأن         تشجِّع  -٧  
العالقة والصالت احملتملة بني التنميـة البديلـة وتعزيـز سـيادة القـانون، وبشـأن الطائفـة الواسـعة         
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من التحديات اليت تؤثر على سبل كسب العـيش ورفـاه النـاس، بغيـة وضـع مزيـد مـن التـدابري         
  باب اجلذرية هلذه التحديات؛الرامية إىل معاجلة األس

الــدول األعضــاء علــى أن تكفــل تعاقــب اإلجــراءات املتخــذة لتحقيــق  تشــجِّع  -٨  
  التنمية تعاقبا صحيحا ومنسقا عند وضع برامج التنمية البديلة؛

 ،والشـاملة  املسـتدامة  لتنميـة البديلـة  اعنـد تنفيـذ بـرامج     ،على أنه ينبغـي  تؤكد  -٩  
مثـل مـنح   ى األراضي املنتجة والتمتع حبقوق ملكيـة األراضـي،   تعزيز ومحاية فرص احلصول عل

ــكوك ــة   صـ ــات احملليـ ــزارعني واجملتمعـ ــي للمـ ــة األراضـ ــة ت، ملكيـ ــوانني  بطريقـ ــع القـ ــى مـ تماشـ
  تشاور معها؛بالمبشاركة كاملة من اجملتمعات احمللية ووالتشريعات الوطنية، و

يلـة تقيـيم إمكانيـة تسـويق     على أنه ينبغي قبـل تنفيـذ بـرامج التنميـة البد     تشدِّد  -١٠  
وأنه ينبغـي ملنتجـات التنميـة البديلـة أن توجـه السـتحداث        ،ربامجال السلع املنتجة يف إطار هذه

، لتمكني اجملتمعات احمللية املسـتهدفة مـن زيـادة دخلـها     حيثما أمكن ذلك سالسل قيمة مضافة
زراعـة احملاصـيل    الـدخل الـذي تـدره    التعـويض عـن  املسـتدامة و  سبل كسب العيشبغية تدعيم 

  غري املشروعة؛
اجملتمـــع الـــدويل، مبـــا يشـــمل اجملتمـــع املـــدين واألوســـاط العلميـــة         تشـــجِّع  -١١  

واألكادمييــة، علــى العمــل مــع اجملتمعــات احملليــة املتــأثرة مــن أجــل وضــع توصــيات تركــز علــى  
 واالجتماعيـــةغرافيـــة والثقافيـــة وة للتنميـــة البديلـــة تراعـــي الظـــروف الدميحمـــدَّداســـتراتيجيات 

  واجلغرافية، وتتضمن أفكارا بشأن دعم وتسويق منتجات جديدة؛
ــدول األعضــاء   هتيــب  -١٢     ــقأن بال ــادئ األمــم املتحــدة اإلرشــادية    تطب ــةمب  املتعلق
فيهــا بــرامج  لــدى صــوغ وتنفيــذ وتقيــيم بــرامج ومشــاريع التنميــة البديلــة، مبــا  التنميــة البديلــةب

االقتضـاء، وهتيـب بالـدول األعضـاء الـيت متتلـك اخلـربة         حسبية ومشاريع التنمية البديلة الوقائ
، ممــا يســهم يف تعمــيم منــهاوالــدروس املســتفادة ا اهتــتقييماملشــاريع املنفــذة وأن تتبــادل نتــائج 
  ؛وتطبيقهااملبادئ اإلرشادية 

طويـل  التزامـاً  و مسـتدامة الـدول األعضـاء علـى أن تبـدي إرادة سياسـية       ثحت  -١٣  
تنفيــذ بــرامج  تســتمر يفوأن  ،التنميــة البديلــةواســتراتيجيات األمــد فيمــا يتعلــق بتنفيــذ بــرامج  

  ؛نياملعني مجيع أصحاب الشأنوالتعاون مع التحاور يف للتوعية و
ــة ومنظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري      ثحتــ  -١٤   ــة الدولي املؤسســات املالي

علــى زيــادة دعمهــا للتنميــة الريفيــة لصــاحل املنــاطق  املعنيــةاحلكوميــة وكيانــات القطــاع اخلــاص 
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أو الــيت ميكــن أن  والفئــات الســكانية املتضــررة مــن الزراعــة غــري املشــروعة حملاصــيل املخــدرات
الــدول علــى أن تظــل،  تشــجِّع، وذلــك مــن خــالل متويــل مــرن وطويــل األمــد، و تتضــرر منــها

ــ بالقــدر املمكــن، ملتزمــة التزامــاً  لتنميــة البديلــة، مبــا فيهــا التنميــة البديلــة   ا بتمويــل بــرامج اقوي
  االقتضاء؛ ، حسبالوقائية

الــدول األعضـاء علــى تعزيــز التنسـيق علــى الصـعيد احلكــومي الــدويل     تشـجِّع   -١٥  
  لتنمية البديلة؛اعند تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج 

 مجيع كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة على مواصـلة تعزيـز   تشجِّع  -١٦  
تفاعلها مع جلنة املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بغيـة دعـم الـدول    

، حسـب  برامج التنمية البديلة الوقائيـة  ها، مبا فيلربامج التنمية البديلة الفعال تنفيذالاألعضاء يف 
  االقتضاء، من أجل زيادة تعزيز االتساق والتنسيق ضمن منظومة األمم املتحدة؛

وكاالت التنمية واجلهات املاحنة واملؤسسـات املاليـة والقطـاع اخلـاص      تشجِّع  -١٧  
ــدين  ــة  واجملتمــع امل ــز     واألوســاط األكادميي ــادل املعلومــات واملمارســات الفضــلى وتعزي ــى تب عل

 ،التنميــة البديلــة الوقائيــة  هــامبــا في ،البحــوث وزيــادة اجلهــود املبذولــة للتــرويج للتنميــة البديلــة  
    ؛ءحسب االقتضا

العوامـل الـيت تسـاهم يف     السـتبانة  بأنه يلزم إجـراء املزيـد مـن البحـوث     تسلِّم   -١٨  
وحتســني تقيــيم أثــر بــرامج هــذه العوامــل حتســني فهــم وظهــور زراعــة احملاصــيل غــري املشــروعة 

  التنمية البديلة؛
باإلضافة إىل إجـراء تقـديرات حلجـم الزراعـة غـري املشـروعة        ،ينبغيأنه تؤكد   -١٩  
األنشطة غـري املشـروعة املتصـلة مبشـكلة املخـدرات العامليـة، اسـتخدام مؤشـرات تتعلـق           وسائر

بالتنمية البشرية والظروف االجتماعية واالقتصادية والتنمية الريفية والتخفيف مـن وطـأة الفقـر    
عند تقييم برامج التنميـة البديلـة لضـمان أن تتوافـق النتـائج       مؤشرات مؤسسية وبيئية،كذلك و

األهداف اإلمنائية الوطنية والدولية، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وأن جتسـد روح   مع 
ــوال امل   ــاالســتخدام املســؤول لألم ــى      قدَّم ــة عل ــدة حقيقي ــود بفائ ــة وأن تع ــات املاحن ــن اجله ة م

  املتضررة؛ اجملتمعات احمللية
مي دعـم طويـل   بالدول األعضـاء وسـائر اجلهـات املاحنـة أن تنظـر يف تقـد       هتيب  -٢٠  

التنميـة  بـرامج ومشـاريع    الـيت تشـمل حسـب االقتضـاء    األجل لربامج ومشاريع التنمية البديلة، 
ــة  ــة الوقائي ــة غــري املشــروعة للمحاصــيل، مــن أجــل املســامهة يف       ،البديل ــيت تســتهدف الزراع ال

منائيـة  ج إمنـها اتبـاع هنـ    بسـبل استدامة التنمية االجتماعية واالقتصـادية ويف القضـاء علـى الفقـر     
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ريفية وتعزيز احلكومات واملؤسسات احمللية واالرتقـاء بالبنيـة   ال للتنميةحمسنة تكفل تنفيذ تدابري 
واخلـدمات الصـحية    تـوفري اخلـدمات العموميـة مثـل إمـدادات امليـاه والطاقـة        مبا يشمل، التحتية

مشـــاركة وتعزيـــز والتعلـــيم يف املنـــاطق املتـــأثرة بشـــدة مـــن زراعـــة احملاصـــيل غـــري املشـــروعة، 
  اجملتمعات احمللية وزيادة متكني الناس وتعزيز صمود اجملتمعات احمللية؛

بغيـة  الدول األعضاء على مواصلة وتعزيز التعاون على الصعيد الدويل  تشجِّع  -٢١  
التنميـة البديلـة الوقائيـة حسـب     هـا بـرامج   ، مبـا في والشـاملة  دعم برامج التنمية البديلة املسـتدامة 

مـن أجـل زيـادة النتـائج      ،ساسي من االستراتيجيات الناجحة ملراقبة احملاصيلاالقتضاء، كجزء أ
اإلجيابية لتلك الـربامج، ال سـيما يف املنـاطق املتضـررة مـن زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة الـيت           

، مـع مراعـاة مبـادئ األمــم    الـيت ميكـن أن تتضـرر منــها   تسـتخدم يف إنتـاج املخـدرات واملنــاطق    
  بالتنمية البديلة؛ املتعلقةاإلرشادية املتحدة 
الدول األعضاء اليت هلا جتربة واسعة يف جمـال التنميـة البديلـة، مبـا فيهـا       تشجِّع  -٢٢  

بنـاء  التنمية البديلة الوقائية، حسب االقتضاء، على أن تواصـل التعريـف باملمارسـات الفضـلى،     
وتشـجيع البحـوث لتحسـني فهـم العوامـل الـيت تسـاهم يف زراعـة احملاصـيل غـري           على الطلـب،  

املشروعة، وترويج وتعزيز التعـاون الـدويل يف جمـال التنميـة البديلـة املتكاملـة واملسـتدامة، علـى         
عـرب القـارات   الـتقين  حنو يشمل يف بعض احلاالت التنمية البديلة الوقائيـة، مبـا يف ذلـك التعـاون     

  ؛اإلقليمي ودون اإلقليميألقاليمي واعلى الصعيد و
الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج     تــدعو  -٢٣  

  لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. وفقاًامليزانية لألغراض املبينة أعاله، 
    

    اإىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي العتمادمه انمقدَّم ينمقرَّر مشروعا  - جيم  
  :نيالتالي ينقرَّرامل مشروعيلجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي باعتماد التوصي   -٣
    

      األول قرَّرمشروع امل
تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا التاسعة واخلمسني وجدول األعمال 

    لدورهتا الستني ؤقَّتامل
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي: إنَّ  
  بتقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا التاسعة واخلمسني؛ علماًحييط   (أ)  
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  ؛٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٧ ؤرَّخامل ٥٥/١اللجنة  قرَّرمب أيضاً علماًحييط   (ب)  
  للدورة الستني الوارد أدناه. ؤقَّتيوافق على جدول األعمال امل  (ج)  

   
    للدورة الستني للجنة املخدرات ؤقَّتجدول األعمال امل

  انتخاب أعضاء املكتب.  -١  
  إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  -٢  

  
    اجلزء العملي        

تقدمي توجيهـات بشـأن السياسـة العامـة إىل برنـامج املخـدرات التـابع ملكتـب           -٣  
األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، وتـدعيم ذلـك الربنـامج ودور جلنـة       

ــه   ــة بالشــؤون    املخــدرات بصــفتها هيئت ــك املســائل املتعلق ــا يف ذل ــة، مب اإلداري
  اإلدارية وامليزانية واإلدارة االستراتيجية:

عمل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة والتوجيهـات        (أ)    
  املتعلقة بالسياسة العامة؛

دور اللجنة بصفتها اهليئـة اإلداريـة لربنـامج املخـدرات التـابع ملكتـب         (ب)    
  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية: األمم

  تدعيم برنـامج املخـدرات التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين          ‘١‘      
  باملخدرات واجلرمية؛

املســــائل املتعلقــــة بالشــــؤون اإلداريــــة وامليزانيــــة واإلدارة       ‘٢‘      
  االستراتيجية؛

تكـــوين مـــالك مـــوظفي مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات    (ج)    
  واجلرمية واملسائل األخرى ذات الصلة.

    اجلزء املعياري        
  املواضيعية. ة/املناقشمناقشات املائدة املستديرة  -٤  
ــوب        -٥   ــدويل صـ ــاون الـ ــأن التعـ ــل بشـ ــة العمـ ــي وخطـ ــالن السياسـ ــذ اإلعـ تنفيـ

  استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية:  
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  ذات الصلة؛ خفض الطلب والتدابري  (أ)      
  خفض العرض والتدابري ذات الصلة؛  (ب)      
ــزا       (ج)     ــائي تعزيــ ــاون القضــ ــجيع التعــ ــوال وتشــ ــل األمــ ــة غســ مكافحــ

  الدويل.  للتعاون
متابعـة الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة بشـأن مشـكلة املخـدرات العامليـة،            -٦  

  .٢٠١٦يف عام  املعقودة
  .٢٠١٩والستني للجنة يف عام ثانية لدورة اللاألعمال التحضريية   -٧  
  :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات  -٨  
ــة       (أ)     ــة املخــدرات ومنظمــة الصــحة العاملي ــيت تواجههــا جلن التحــديات ال

واألعمال اليت ستضطلعان هبا مستقبال يف جمال اسـتعراض املـواد بغيـة    
  استبانة إمكانية إصدار توصيات بشأن جدولتها؛

  ات يف نطاق مراقبة املواد؛التغيري  (ب)    
  اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات؛  (ج)    
ــة       (د)     ــؤثرات العقلي ــوافر العقــاقري املخــدرة وامل ــدويل لضــمان ت التعــاون ال

  طبية والعلمية مع منع تسريبها؛لألغراض ال
  املسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات.  (ه)    
  .اهليئات الفرعية التابعة للجنةتوصيات   -٩  
مـع قـرار    متشـياً مسـامهات اللجنـة يف عمـل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي،         -١٠  

 ٢٠٣٠متابعـة خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       يشمل، مبا ٦٨/١اجلمعية العامة 
  .هاوتنفيذ  هاواستعراض

* * *  
  الستني للجنة.احلادية وللدورة  ؤقَّتجدول األعمال امل  -١١
  مسائل أخرى.  -١٢
  .الستني اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا  -١٣
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     الثاين قرَّرمشروع امل
    راتدراقبة املخمل تقرير اهليئة الدولية

بتقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات       علماًاجمللس االقتصادي واالجتماعي حييط  إنَّ    
  )٢٩(.٢٠١٥  لعام

  
  انتباه اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليها يوجَّهاملسائل اليت   - دال  

 
 اعتمـــدهتا الـــيت التاليـــة القـــرارات إىل واالجتمـــاعي االقتصـــادي اجمللـــس انتبـــاه يوجَّـــه  -٤

  :املخدرات  جلنة
  

  ٥٩/٢ قرارال    
 

    ظيب إعالن أبوال سيما نتائج اجتماعات اهليئات الفرعية للجنة املخدرات،     
  جلنة املخدرات، إنَّ    

اإلعالن السياسي وخطة العمل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية       تستذكرإذ   
يف اللـذين اعتمـدهتما اجلمعيـة العامـة      )٣٠(متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العامليـة، 

، واللـذين أوصـت فيهمـا الـدول     ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٨ ؤرَّخ، امل٦٤/١٨٢قرارها 
  ،املخدرات العاملية ية العامة دورة استثنائية لتناول مشكلةاألعضاء بأن تعقد اجلمع

كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠ ؤرَّخ، املـ ٦٧/١٩٣قرار اجلمعية العامة  أيضاًوإذ تستذكر   
دورة استثنائية بشـأن مشـكلة    ٢٠١٦فيه اجلمعية أن تعقد يف أوائل عام  قرَّرت، الذي ٢٠١٢

احملـرز يف تنفيـذ اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل، مبـا يف         تقـدُّم املخدرات العاملية السـتعراض ال 
ــيت جوهبــت يف التصــدي ملشــكلة         ــيت حتققــت والتحــديات ال ــيم لإلجنــازات ال ــك إجــراء تقي ذل
املخدرات العاملية، يف إطار االتفاقيات الدوليـة الـثالث ملراقبـة املخـدرات وغريهـا مـن صـكوك        

  األمم املتحدة ذات الصلة،

                                                                    

)٢٩(  E/INCB/2015/1.  
 جيم. القسم، الفصل األول، )E/2009/28( عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيتقرير جلنة املخدرات انظر   )٣٠(
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 كـانون األول/  ١٨ ؤرَّخ، املـ ٦٩/٢٠٠ه اجلمعية العامة يف قرارها رتقرَّمبا  ترحِّبوإذ   
ــتثنائية        ٢٠١٤ديســمرب  ــدورة االس ــة التحضــريية لل ــادة العملي ــة املخــدرات قي ــوىل جلن ــأن تت ، ب

، وذلـك بتنـاول   ٢٠١٦للجمعية العامة بشـأن مشـكلة املخـدرات العامليـة الـيت سـتعقد يف عـام        
  يف مداوالت مفتوحة، مجيع املسائل التنظيمية واملوضوعية

علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم واملسـامهات إىل العمليـة التحضـريية لــدورة         العـزم  وإذ تعقـد   
جنــة يف اللللطلــب الــذي وجهتــه  وفقــاً، ٢٠١٦اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الــيت ســتعقد يف عــام  

، إىل اجتماعات اهليئات الفرعية التابعة هلـا بـأن   ٢٠١٣آذار/مارس  ١٥ ؤرَّخ، امل٥٦/١٠قرارها 
تساهم يف رصد تنفيذ الدول األعضاء لإلعالن السياسي وخطة العمل على الصعيد اإلقليمي من 

  احملرز يف هذا الصدد، تقدُّمخالل مناقشة وجهات النظر اإلقليمية بشأن ال
االجتمـاع   ، وهـي ٢٠١٥ا الفرعيـة يف عـام   االجتماعات اليت عقـدهتا هيئاهتـ   تالحظوإذ   

ــا، املعقــود يف       ــة بإنفــاذ قــوانني املخــدرات، أوروب ــة املعني احلــادي عشــر لرؤســاء األجهــزة الوطني
ــن   ــه؛  ٢٥إىل  ٢٢بروكســل م ــزة    وحزيران/يوني االجتمــاع اخلــامس والعشــرون لرؤســاء األجه

 ١٨إىل  ١٤اجلزائــر العاصــمة مــن  الوطنيــة املعنيــة بإنفــاذ قــوانني املخــدرات، أفريقيــا، املعقــود يف
االجتمــاع اخلــامس والعشــرون لرؤســاء األجهــزة الوطنيــة املعنيــة بإنفــاذ قــوانني  و أيلول/ســبتمرب؛

 ٩إىل  ٥املخدرات، أمريكا الالتينية والكاريـيب، املعقود يف سـان بيـدرو سـوال، هنـدوراس، مـن      
ألجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قـوانني  االجتماع التاسع والثالثون لرؤساء اوتشرين األول/أكتوبر؛ 

تشــرين األول/أكتــوبر؛  ٢٢إىل  ١٩املخــدرات، آســيا واحملــيط اهلــادئ، املعقــود يف بــانكوك مــن  
الدورة اخلمسون للجنة الفرعية املعنية باالجتار غـري املشـروع باملخـدرات واملسـائل ذات الصـلة      و

  تشرين الثاين/نوفمرب، ١٢إىل  ٨ يف الشرقني األدىن واألوسط، املعقودة يف أبو ظيب من
  )٣١(يف اجتماعاهتا؛ يئات الفرعيةاهل هذها هتاليت اعتمد بالنتائج علماًحتيط   -١
املشـاركة يف   األعضـاء  الـدول  الصـادر عـن  بإعالن أبو ظـيب،   أيضاً علماًحتيط   -٢  

غـري املشـروع باملخـدرات واملسـائل ذات الصـلة       الدورة اخلمسني للجنة الفرعية املعنية باالجتار
تشــرين  ١٢إىل  ٨مــن  املمتــدة ظــيب يف الفتــرة املعقــودة يف أبــو يف الشــرقني األدىن واألوســط،

  املرفق هبذا القرار.الثاين/نوفمرب، و
    

                                                                    

 .E/CN.7/2016/10انظر الوثيقة   )٣١(
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      املرفق    
    إعالن أبوظيب    

غـري املشـروع باملخـدرات     حنن، ممثلي الدول األعضاء يف اللجنة الفرعيـة املعنيـة باالجتـار     
واملسائل ذات الصلة يف الشرقني األدىن واألوسط، اجملتمعني يف الـدورة اخلمسـني للجنـة الفرعيـة     
املعنيــة باالجتــار غــري املشــروع باملخــدرات واملســائل ذات الصــلة يف الشــرقني األدىن واألوســط،    

  ،٢٠١٥ نوفمربتشرين الثاين/ ١٢إىل  ٨لفترة من املعقودة يف أبو ظيب يف ا
إذ نستذكر اإلعالن السياسي وخطة العمل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب اسـتراتيجية        

ــة،    ــة مشــكلة املخــدرات العاملي ــة ملواجه ــة ومتوازن ــر فيهمــا بــ   )٣٢(متكامل ــذين أق مشــكلة أنَّ الل
وتتطلـب   ومتزايـداً  ا فعـاالً دوليـ  املخدرات العاملية تظل مسؤولية عامة ومشتركة تقتضي تعاونـاً 

التخصصـات ومتعاضـد ومتـوازن يف اسـتراتيجيات خفـض عـرض        متعـدِّد اتباع هنـج متكامـل و  
  املخدرات والطلب عليها،

  وإذ يساورنا بالغ القلق إزاء خطر مشكلة املخدرات املتعاظم يف املنطقة،  
االتفاقيــات الدوليــة الــثالث املتعلقــة باملخــدرات متثــل حجــر الزاويــة يف أنَّ وإذ نســتذكر   

  السياسة الدولية ملراقبة املخدرات،
وجوب أن يقتصر استخدام املخـدرات واملـؤثرات العقليـة وحيازهتـا،      أيضاًوإذ نستذكر   

لإلطـار الـدويل    وفقـاً مبا يف ذلك احليازة لالستهالك الشخصـي، علـى األغـراض الطبيـة والعلميـة      
  ملراقبة املخدرات،

التـدخل يف   وسالمتها اإلقليميـة وعـدم   وإذ نؤكد من جديد مبادئ احترام سيادة الدول  
  شؤوهنا ومبدأ املسؤولية العامة واملشتركة يف التصدي ملشكلة املخدرات العاملية،

  فقد اتفقنا على تقدمي التوصيات التالية:  
ينبغي أن تراعي احلكومات الرؤى والنهج اإلقليمية ملواجهة مشكلة املخـدرات    (أ)  

  م للخصوصيات الدينية والثقافية لكل منطقة؛العاملية مع إبداء كامل االحترا

                                                                    

 جيم. القسم، الفصل األول، )E/2009/28( تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٣٢(
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 شكل من أشكال إباحة املخدرات التزامـاً أيِّ احلكومات على معارضة  تشجِّع  (ب)  
باالتفاقيات الدولية الثالث املتعلقة باملخدرات وعلى التعمق يف فهـم أسـباب مشـكلة املخـدرات     

  النتهاج سبل ناجعة ملعاجلتها؛ ضماناًالعاملية وخمتلف جوانبها 
ينبغي أن حيافظ مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ومكاتبـه          (ج)  

امليدانيــة علــى دورمهــا القيــادي يف تــوفري أنشــطة بنــاء القــدرات والتنســيق واملســاعدة التقنيــة   
د الـوطين  للدول األعضاء يف إطار التصـدي ملشـكلة املخـدرات العامليـة علـى كـل مـن الصـعي        

  واإلقليمي واألقاليمي؛
ينبغـــي إيـــالء األولويـــة يف الشـــرقني األدىن واألوســـط لالهتمـــام بالتصـــدي    (د)  

ــاج املخــدرات غــري املشــروعة واالجتــار هبــا واســتهالكها،        ــق بإنت ملشــاكل املنطقــة فيمــا يتعل
رات النفسـانية  سيما املواد األفيونية والكوكايني واملنشـطات األمفيتامينيـة، مبـا فيهـا املـؤث       وال

  اجلديدة والكبتاغون والترامادول؛
ينبغــي تشــجيع مراكــز املعلومــات اإلقليميــة املعنيــة بإنفــاذ القــانون، مثــل مركــز    (ه)  

املعلومات اجلنائية ملكافحة املخدرات التابع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية واملركز اإلقليمـي  
دميية الدوليـة التركيـة ملكافحـة املخـدرات واجلرميـة      للمعلومات والتنسيق يف آسيا الوسطى واألكا

املنظمة، على التنسيق فيما بينها يف إطار مبادرة "ربط الشـبكات" الـيت اسـتحدثها مكتـب األمـم      
  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

احلكومات على تيسري احلصول على خدمات عالية اجلودة للعـالج مـن    تشجِّع  (و)  
ت وضـمان احلصـول علـى املـؤثرات العقليـة واملخـدرات األساسـية لألغـراض         االرهتان للمخـدرا 

  الطبية مع منع تسريبها وإساءة استخدامها يف الوقت نفسه؛
احلكومات على تعزيز التنسيق الوطين بني أجهزهتا املكلفة بإنفاذ قـوانني   تشجِّع (ز)    

مكافحـــة املخـــدرات ووحـــدات االســـتخبارات املاليـــة لـــديها يف االســـتجابة للطلبـــات الدوليـــة   
للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف إطــار التصــدي لعمليــات غســل األمــوال والتــدفقات املاليــة غــري   

  جتار غري املشروع باملخدرات.املشروعة املتأتية من اال
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    ٥٩/٣قرار ال
تعزيز إقامة شبكات غري رمسية بني األوساط العلمية، والتشارك يف االستنتاجات 
املستندة إىل أدلة علمية اليت ميكن أن تستنري هبا السياسات واملمارسات الرامية 

  إىل التصدي ملشكلة املخدرات العاملية
  ،جلنة املخدرات إنَّ  
التزامات الدول األعضاء، الـواردة يف اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل       تأكيد تعيدإذ   

بشــأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة املخــدرات          
بضـمان اسـتناد مـا يتخـذ مـن تـدابري إىل هنـج متكامـل ومتـوازن يسـتهدف خفـض             )٣٣(العامليـة، 

عي سائر املسائل ذات الصلة، وإىل مبدأ املسـؤولية العامـة   عرض املخدرات والطلب عليها ويرا
  ،واملشتركة، وإىل تقييمات مستندة إىل أدلة علمية لطبيعة مشكلة املخدرات العاملية ومداها

البيــان الــوزاري املشــترك املنبثــق عــن اســتعراض جلنــة املخــدرات    يف اعتبارهــا وإذ تضــع  
، لتنفيذ الدول األعضـاء اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل بشـأن       ٢٠١٤الرفيع املستوى، يف عام 

الذي  )٣٤(التعاون الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية،
مي لتدابري خفض عرض املخدرات والطلب عليهـا بغيـة توجيـه    سلم فيه بضرورة إجراء تقييم عل

  العاملية، املوارد احلكومية حنو املبادرات اليت أثبتت جناعتها يف معاجلة أسباب مشكلة املخدرات
اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن التعــاون الــدويل   أيضــاً وإذ تضــع يف اعتبارهــا  

ات العاملية، اللـذين أكـدت الـدول    خدرصوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة امل
األعضاء فيهما من جديد التزامها بالعمل علـى تـرويج بـرامج فعالـة وشـاملة ومتكاملـة خلفـض        

 اسـتناداً استعراضـها أو تعزيـز القـائم منـها،     ات، وإعداد مثل هذه الـربامج و خدرالطلب على امل
إىل أدلة علميـة، باعتبـار هـذا العمـل جـزءا مـن هنـج شـامل ومتكامـل ومتـوازن السـتراتيجيات            

  خفض العرض والطلب،
  ضرورة احترام املعايري املقبولة دوليا للبحوث العلمية،وإذ تدرك   

                                                                    

 املرجع نفسه.  )٣٣(

، (E/2014/28) ٨، امللحق رقم ٢٠١٤االقتصادي واالجتماعي، الوثائق الرمسية للمجلس انظر   )٣٤(
  األول، القسم جيم. الفصل



E/2016/28 
E/CN.7/2016/16 

 

V.16-02150 47 
 

م املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري     ما تعهدت به األطراف يف اتفاقيـة األمـ   جمدَّداً وإذ تؤكد  
من التزامات بتيسـري تبـادل املعلومـات     )٣٥(١٩٨٨املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

العلمية وإجراء البحوث بشأن القضاء على الزراعـة غـري املشـروعة للنباتـات املخـدرة، وإذ تشـري       
نتائجها االجتماعيـة والصـحية واالقتصـادية    ، نظرا لة تعزيز فعالية تدابري خفض العرضإىل ضرور

 ،والستدامتهاوالبيئية ومن حيث السالمة 

دت فيـه علـى   د، الذي ش٢٠١٥آذار/مارس  ١٧ ؤرَّخ، امل٥٨/٧قرارها  وإذ تستذكر  
مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات        وثيقـاً  ضرورة أن تتعاون الـدول األعضـاء تعاونـاً   

عامليــة واهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات وســائر املنظمــات الدوليــة  واجلرميــة ومنظمــة الصــحة ال
واإلقليمية، وكـذلك مـع األوسـاط العلميـة، مبـا فيهـا املؤسسـات األكادمييـة، علـى اإلسـهام يف           
التقيــيم العلمــي لسياســات خفــض عــرض املخــدرات والطلــب عليهــا، وألســواق املخــدرات،    

  وللجرائم املتصلة باملخدرات،
ات واجلرميـة، بالتعـاون   خـدر اجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة املعين باملبوإذ تقر   

ات وسـائر املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة     خدرمع منظمة الصحة العاملية واهليئة الدولية ملراقبة امل
االسـتنتاجات   املعنية، من أجل دعم الدول األعضاء يف تعزيز التعاون غري الرمسي والتشـارك يف 

ندة إىل أدلة علمية اليت ميكـن أن تسـتنري هبـا السياسـات واملمارسـات الراميـة إىل التصـدي        املست
  املية،عات الخدرملشكلة امل
ري السياســات علــى ضــرورة تشــجيع التعــاون بــني اخلــرباء العلمــيني ومقــرِّ  وإذ تؤكــد  

وأصحاب الشأن املعنيني يف جمال البحوث العلمية، وتشجيع التشارك علـى النحـو املناسـب يف    
االستنتاجات املستندة إىل أدلة علمية اليت ميكـن أن تسـتنري هبـا السياسـات واملمارسـات الراميـة       

  ات العاملية،خدرإىل التصدي ملشكلة امل
األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة       بالدور الذي يضطلع به مكتب ترحِّبوإذ   

يف الدعوة إىل عقـد اجتماعـات إلقامـة شـبكات علميـة دوليـة غـري رمسيـة يف جمـال الوقايـة مـن            
االرهتان للمخدرات وعالج املرهتنني هلا وإعادة تأهيلهم، ويف تيسري التشـارك يف االسـتنتاجات   

السياسـات واملمارسـات الراميـة إىل التصـدي      املستندة إىل أدلة علمية اليت ميكـن أن تسـتنري هبـا   
  ات العاملية،خدرملشكلة امل

                                                                    

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣٥(
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ــدعو  -١   ــد      ت ــة إىل مواصــلة عق ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي مكتــب األم
اجتماعــات إلقامــة شــبكات علميــة دوليــة غــري رمسيــة بــني العلمــاء الــذين خيتــارهم بنــاء علــى      

ــأن       ــحاب الشـ ــائر أصـ ــاء وسـ ــدول األعضـ ــن الـ ــيات مـ ــارك يف  توصـ ــري التشـ ــيني، وتيسـ  املعنـ
االستنتاجات املستندة إىل أدلة علمية اليت ميكـن أن تسـتنري هبـا السياسـات واملمارسـات الراميـة       

  ات العاملية؛خدرإىل التصدي ملشكلة امل
ــدعو  -٢   ــين باملخــدرات        ت ــم املتحــدة املع ــب األم ــم مكت ــدول األعضــاء إىل دع ال

إقامة الشبكات غري الرمسية بـني األوسـاط العلميـة وتيسـري      واجلرمية يف أنشطته الرامية إىل تعزيز
االســـتنتاجات املســـتندة إىل أدلـــة علميـــة الـــيت ميكـــن أن تســـتنري هبـــا السياســـات    التشـــارك يف

ات العامليــة، بوســائل منــها تيســري مشــاركة  خــدرواملمارســات الراميــة إىل التصــدي ملشــكلة امل 
  ؛نشطةيف تلك األ اخلرباء املناسبني على أساس طوعي

الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل النظــر يف تــوفري مــوارد مــن  تــدعو  -٣  
 لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛ وفقاًخارج امليزانية ألغراض هذا القرار، 

إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يقـدم إليهـا يف      تطلب  -٤    
  احملرز يف تنفيذ هذا القرار. تقدُّما عن الدورهتا احلادية والستني تقرير

    
    ٥٩/٤قرار ال    
وضع وتعميم املعايري الدولية للعالج من االضطرابات املرتبطة     

    املخدرات  بتعاطي
  جلنة املخدرات، إنَّ  
ة بربوتوكول سنة عدَّلبصيغتها امل ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  إذ تستذكر  
واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار       )٣٧(،١٩٧١واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  )٣٦(،١٩٧٢

  )٣٨(،١٩٨٨غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

                                                                    

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد املرجع نفسه  )٣٦(

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٣٧(

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )٣٨(
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ة، عدَّلـ بصـيغتها امل  ١٩٦١مـن اتفاقيـة سـنة     ٣٨بصفة خاصـة، علـى املـادة    ، تشدِّدإذ و  
أن تتخذ األطراف يف االتفاقية مجيع التـدابري املمكنـة عمليـا للوقايـة مـن تعـاطي        تنص علىاليت 

وعالجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وإعـادة   املخدرات والستبانة األشخاص املتورطني مبكراً
 يف جمــالاملــوظفني  تــدريبتأهيلــهم وإعــادة إدمــاجهم اجتماعيــا، وأن تنســق جهودهــا وتعــزز  

 ا،رات ومتابعة رعايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيمعاجلة متعاطي املخد

اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل بشـأن التعـاون الـدويل صـوب          وإذ تضع يف اعتبارها  
اللــذين أكــدت فيهمــا  )٣٩(اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة املخــدرات العامليــة، 

و إعــداد أو مراجعــة أو تــدعيم بــرامج فعالــة وشــاملة التزامهــا بتــرويج أ جمــدَّداًالــدول األعضــاء 
إىل األدلــة العلميــة، يف إطــار هنــج شــامل   اســتناداًومتكاملــة خلفــض الطلــب علــى املخــدرات،  

  ومتوازن ومتكامل للحد من العرض والطلب على السواء،
   )٤٠(اإلعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات،وإذ تستذكر   

الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد خطـة التنميـة ملـا بعـد            ب ترحِّبوإذ   
  )٤١("،٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام ، املعنونة "حتويل عاملنا: ٢٠١٥  عام

يعــــدان مــــن  هبــــ ةاملرتبطــــ اتاالضــــطراباالرهتــــان للمخــــدرات وأنَّ بــــ تســــلِّم وإذ   
والـيت   ؤدي إىل حـاالت انتكـاس  الـيت تـ  العوامل  ةتعدِّداملو واملعقدة ية املزمنةصحال اتضطراباال

  ،اومعاجلة املصابني هب االوقاية منه ولكن ميكناجتماعية، و أسباب وعواقب نفسية تكون هلا
تتعــاون فيــه اهليئــات  القطاعــات ومنســق متامــاً متعــدِّدبأمهيــة اتبــاع هنــج منــها  اقتناعــاًو  

للتشـريعات   وفقـاً و ، حسب االقتضاءاجلهات املعنيةاحلكومية واملنظمات غري احلكومية وسائر 
والسـلوكي   االجتمـاعي  العالج النفسـي  تشجِّعدعم وضع سياسات وبرامج من أجل الوطنية، 

التأهيـل   إعـادة  للتشـريعات الوطنيـة، وكـذلك بـرامج دعـم      وفقـاً و والدوائي، حسـب االقتضـاء  
هـذه اخلـدمات يف السـجون وبعـد قضـاء      وإعادة اإلدماج يف اجملتمع والتعايف، مبا يف ذلك توفري 

  ،حتديداً لنساء واألطفال والشباباخاص الحتياجات  اهتمامعقوبة السجن، مع إيالء 

                                                                    

 جيم.القسم )، الفصل األول، E/2009/28( تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٣٩(

 .٢٠/٣-إمرفق قرار اجلمعية العامة د  )٤٠(

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٤١(
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وضع معايري للعالج من االضطرابات املرتبطـة بتعـاطي املخـدرات،    أنَّ على  تشدِّدوإذ   
اضطرابات صحية أخرى، ينبغي أن يتسق مـع االلتزامـات املنطبقـة    يِّ كما هو احلال بالنسبة أل

  حقوق اإلنسان،   بشأن
دون متييــز علــى العــالج  إتاحــة ســبل حصــول اجلميــععلــى احلاجــة إىل ضــمان  وإذ تؤكــد  
 مبـن فـيهم  مـن االضـطرابات املرتبطـة بتعـاطي املخـدرات،       واملسـتند إىل أدلـة علميـة   الفعـال  املالئم و

ــا ا ــذين يع ــاكن االحتجــاز،    هــذه االنون مــن ألشــخاص ال ــاًضــطرابات يف الســجون وســائر أم  وفق
  للتشريعات الوطنية،

ة هتــدف إىل الوقايــة مــن  بأمهيــة تــوفري أســاليب عــالج شــاملة ومتكاملــ  منــها  اقتناعــاًو  
ن يعانون من االرهتان لتعاطي مـواد اإلدمـان واالضـطرابات املرتبطـة بـه، مـن أجـل        مل االنتكاس

منـها   اقتناعـاً والـيت تعـزز تعـافيهم،     الفعالة الدعموالعالج  خدمات علىضمان حصول اجلميع 
مـة احتياجــات  ءملال م خـدمات ودعــم مصـممني خصيصــاً  بفعاليــة النـهج الكليــة الـيت تقــدِّ   أيضـاً 

األفراد واألسر، وبأمهية تعزيز املشاركة النشطة ملـن يعـانون مـن االضـطرابات املرتبطـة بتعـاطي       
  مواد اإلدمان،

بالعمل املستمر الذي يضطلع به مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات       بترحِّوإذ   
واجلرمية ومنظمة الصـحة العامليـة للتوعيـة باالضـطرابات املرتبطـة بتعـاطي املخـدرات باعتبارهـا         

ولتقدمي املساعدة التقنية للـدول األعضـاء بغـرض حتسـني نوعيـة       العموميةشاغال يتعلق بالصحة 
ــة  امل ــوافر       لمارســات الفعال ــاطي املخــدرات، وضــمان ت ــة بتع ــن االضــطرابات املرتبط ــالج م لع

  وزيادة إمكانية احلصول عليها،  ذات الصلة اخلدمات 
بعمل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ومنظمـة        وإذ تنوه مع التقدير   

رابات املرتبطة بتعـاطي املخـدرات"،   الصحة العاملية يف وضع "املعايري الدولية للعالج من االضط
وهي خالصة وافية للتوصيات املستندة إىل األدلة العلميـة الـيت جتسـد أفضـل املمارسـات بشـأن       
ــيت ينبغــي        ــدول األعضــاء، حســب االقتضــاء، وال ــيت ميكــن اســتخدامها يف ال ــق العــالج ال طرائ

    ل االختبارات امليدانية،حتديثها وحتسينها لدى مجع بيانات علمية إضافية، مبا يف ذلك من خال
ــع تشــجِّع  - ١   ــنظم      مجي ــة ال ــى النظــر يف توســيع نطــاق تغطي ــدول األعضــاء عل ال

األدلة العلمية، وحتسـني   واملستندة إىلوالتدخالت والسياسات املتعلقة بالعالج من املخدرات 
ــة للعــالج مــن االضــطرابات        ــة العلمي ــة املســتندة إىل األدل ــايري الدولي ــها، باســتخدام املع نوعيت

الــيت أعــدها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة    املرتبطــة بتعــاطي املخــدرات،
االتفاقيــات وللتشــريعات الوطنيــة  وفقــاًو قتضــاءحســب اال ومنظمــة الصــحة العامليــة، وذلــك 

  ؛الدولية ملراقبة املخدرات
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إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يقوم، بالتعـاون  تطلب   -٢  
، حسـب االقتضـاء، بوضـع مبـادرات     نياملعنـي  أصحاب الشـأن وسائر مع منظمة الصحة العاملية 

  ي املخدرات؛لدعم تعميم املعايري الدولية للعالج من االضطرابات املرتبطة بتعاط
إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يقـوم،         أيضـاً تطلب   -٣  

، حسـب االقتضـاء، بتزويـد    أصـحاب الشـأن املعنـيني   سائر و بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية
بنـاء القـدرات دعمـا     واملسـاعدة يف جمـال  الدول األعضاء، بنـاء علـى طلبـها، باملسـاعدة التقنيـة      

ــة للعــالج مــن االضــطرابات        ــايري الدولي ــذ ممارســات متســقة مــع املع ــة إىل تنفي جلهودهــا الرامي
  للتشريعات الوطنية؛ وفقاًحسب االقتضاء واملرتبطة بتعاطي املخدرات، 

الدول األعضاء على النظر يف استهالل عمليات منهجية لتكييف املعايري  تشجِّع  -٤  
من االضطرابات املرتبطة بتعاطي املخدرات تبعا للظروف الوطنيـة وإقـرار معـايري    الدولية للعالج 

ــاد اخلــدمات،    ــة العتم ــاًوطني ــة،   وفق ــة للتشــريعات الوطني ــة    بغي ــبة وفعال ــتجابة مناس ضــمان اس
لالضطرابات املرتبطة بتعـاطي املخـدرات، وتطلـب إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات         

، حسـب االقتضـاء،   اجلهـات املعنيـة  سـائر  و لتعاون مع منظمة الصحة العامليـة واجلرمية أن يقوم، با
  مبساعدة الدول األعضاء يف تلك العمليات عند الطلب؛

منظمــة الصــحة العامليــة إىل أن تــدعم، يف إطــار واليتــها، مكتــب األمــم     تــدعو  -٥  
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف مســاعدة الــدول األعضــاء، بنــاء علــى الطلــب، يف عمليــة  

تبعــا للظــروف  املعــايري الدوليــة للعــالج مــن االضــطرابات املرتبطــة بتعــاطي املخــدرات تكييــف 
    هذه االضطرابات يف إطار هنج شامل؛ملعاجلة فعالة  دابرياختاذ تضمان من أجل  الوطنية،
الــدول األعضــاء إىل مضــافرة جهودهــا، مــن خــالل التعــاون الثنــائي     تــدعو  - ٦  

واإلقليمي والدويل، حسب االقتضاء، مـن أجـل تنفيـذ ممارسـات متسـقة مـع املعـايري الدوليـة         
وذلــك عــن طريــق تبــادل املعلومــات  للعــالج مــن االضــطرابات املرتبطــة بتعــاطي املخــدرات،

وتوفري املسـاعدة، مبـا يشـمل املسـاعدة التقنيـة، عنـد الطلـب، بغيـة زيـادة قـدرهتا علـى تنفيـذ             
 وفقـاً و بتعاطي املخدرات، حسـب االقتضـاء  املعايري الدولية للعالج من االضطرابات املرتبطة 

  للتشريعات الوطنية؛
مكتــب األمــم  نتظــام مســامهات إىلم باأن تقــدِّالــدول األعضــاء علــى  تشــجِّع  -٧  

 اسـتناداً و للتشـريعات الوطنيـة   وفقـاً املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العامليـة،  
ــيني إىل مشــاورات جتــرى مــع   ــل أصــحاب الشــأن املعن ــدوائي   العلمــاء مث وممارســي العــالج ال

واملنظمات غري احلكوميـة، وتـدعو مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ومنظمـة          
، يف سـياق اإلجـراءات اخلاصـة بكـل منـهما، مـن       املسـامهات الصحة العاملية إىل استخدام هـذه  
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بطــة بتعــاطي  تحــديث املعــايري الدوليــة للعــالج مــن االضــطرابات املرت     القيــام بانتظــام ب  أجــل
  ؛املمارسات أجنعجتسيد بغية  ،بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء ،املخدرات
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إىل دعــم الــدول        تــدعو   -٨  

ــرِّ    ــارف مق ــب، يف حتســني مع ــد الطل ــدرات املمارســني   األعضــاء، عن ري سياســاهتا وكــذلك ق
مـن   ،العـالج مـن االضـطرابات املرتبطـة بتعـاطي املخـدرات       والباحثني العـاملني لـديها يف جمـال   

استخدام املعايري الدولية للعالج مـن االضـطرابات املرتبطـة بتعـاطي املخـدرات، حسـب        خالل
  للتشريعات الوطنية؛ وفقاًووحسب انطباق احلال االقتضاء 
ــدعو  -٩   مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إىل مواصــلة     أيضــاً ت

تنســيق اجلهــود الراميــة إىل تعمــيم املعــايري الدوليــة للعــالج مــن االضــطرابات املرتبطــة بتعــاطي    
  املخدرات مع سائر منظمات األمم املتحدة ذات الصلة، وخباصة منظمة الصحة العاملية؛

مــن الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل النظــر يف تــوفري مــوارد  تــدعو  -١٠  
  لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. وفقاًألغراض املبينة أعاله، لامليزانية  خارج

    
      ٥٩/٥قرار ال

    إدماج املنظور اجلنساين يف صميم السياسات والربامج املتعلقة باملخدرات    
  ،املخدراتجلنة  إنَّ  
ة عدَّلـ بصـيغتها امل  ١٩٦١على االتفاقية الوحيـدة للمخـدرات لسـنة     إذ تعاود التأكيد  

ــة لســنة    )٤٢(،١٩٧٢ســنة بربوتوكــول  ــة املــؤثرات العقلي ــة األمــم   )٤٣(،١٩٧١واتفاقي واتفاقي
 )٤٤(،١٩٨٨املخــدرات واملــؤثرات العقليــة لســنة يف املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع  

ــدول األعضــاء مــن أجــل حتقيــق أهــداف تلــك االتفاقيــات       ترحِّــبو ــذهلا ال ــاجلهود الــيت تب ب
  حكامها،ألوغاياهتا واالمتثال 

، ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٢٥ ؤرَّخاملـ  ٧٠/١باعتماد اجلمعية العامـة القـرار    ترحِّبإذ و  
" واملتضــمن أهــداف التنميــة   ٢٠٣٠املعنــون "حتويــل عاملنــا: خطــة التنميــة املســتدامة لعــام       و

                                                                    

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٢(

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٤٣(

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )٤٤(
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القضــاء علــى الفقــر عزمهــا علــى يف مجلــة أمــور املســتدامة، الــذي أعلنــت فيــه الــدول األعضــاء 
وبنــاء  ،مكافحــة أشــكال عــدم املســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينــها و ،واجلــوع يف كــل مكــان

ــع   ــة وشــاملة للجمي ــة حقــوق اإلنســان و ،جمتمعــات مســاملة وعادل ــق ،محاي  املســاواة بــني  وحتقي
لتمتع اجلميع بأمناط عيش صـحية وبالرفاهيـة يف مجيـع     ضماناًاجلنسني ومتكني النساء والفتيات 

هتيئـة الظـروف املناسـبة للنمـو     وكفالة احلمايـة الدائمـة لـألرض ومواردهـا الطبيعيـة، و      ،األعمار
االقتصــادي املســتدام واملطــرد الــذي يشــمل اجلميــع، ولالزدهــار العمــيم وتــوافر فــرص العمــل   

  ،الوطنية ، مع مراعاة خمتلف مستويات التنمية والقدراتللجميعالكرمي 
ــة   وإذ تســـتذكر   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــ ٧٠/١٨٢قـ ــانون األول/ديســـمرب  ١٧ ؤرَّخاملـ كـ
العامليـة"، الـذي دعـت فيـه      املخدراتاملعنون "التعاون الدويل على مكافحة مشكلة و، ٢٠١٥

اجلمعيــة الــدول األعضــاء إىل العمــل بنشــاط علــى إدمــاج املنظــور اجلنســاين يف تصــميم وتنفيــذ  
  املية،الع املخدراتورصد وتقييم السياسات والربامج املتعلقة مبشكلة 

املعنــون "تعزيــز ، و٢٠٠٩آذار/مــارس  ٢٠ ؤرَّخاملــ ٥٢/١ هــاقرار أيضــاً وإذ تســتذكر  
 خصوصــاًاملخــدرات، والتعــاون الــدويل علــى التصــدي ملشــاركة النســاء والفتيــات يف االجتــار ب 

علـى ضـرورة أخـذ نـوع اجلـنس بعـني االعتبـار         تشدِّداليت  اكساعيات"، وكذلك مجيع قراراهت
  ،علقة باملخدراتلدى صوغ وتنفيذ السياسات والربامج املت

املعنـون "تعزيـز   و، ٢٠١٢آذار/مارس  ١٦ ؤرَّخامل ٥٥/٥ هاقرار كذلكوإذ تستذكر   
ــربامج        ــياق الــ ــاء يف ســ ــة للنســ ــات اخلاصــ ــيب االحتياجــ ــيت تلــ ــدابري الــ ــتراتيجيات والتــ االســ

  املخدرات"،لشاملة واملتكاملة خلفض الطلب على واالستراتيجيات ا
املعنـون "دعـم التعـاون    و، ٢٠١٥آذار/مـارس   ١٧ ؤرَّخامل ٥٨/٥قرارها  وإذ تستذكر  

بني سلطات الصحة العمومية وسلطات العدالة يف السعي إىل اختاذ تدابري بديلـة عـن اإلدانـة أو    
  "،املخدراتلقة بالعقوبة يف احلاالت املناسبة من اجلرائم البسيطة املتع

بالــذكرى الســنوية العشــرين لصــدور إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني،    علمــاًوإذ حتــيط   
، وبـــاجتماع ١٩٩٥املعقــود يف عــام  )٤٥(املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة،  ااعتمــدمه نذيلــال

ــامليني بشــأن املســاواة بــني اجلنســ    ــادة الع ــزام بالعمــل،  الق ــرأة: الت ــد يف   ني ومتكــني امل ــذي عق ال
التنمية ملا بعـد  انعقاد مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة  بالتزامن مع ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

                                                                    

(منشورات األمم املتحدة، رقم  ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،   )٤٥(
  .، املرفقان األول والثاين١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13املبيع 
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طــة العمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة بشــأن املســاواة بــني اجلنســني  ، وخب٢٠١٥عــام 
  ،١٩٩٤عام يف الذي اعتمد  )٤٦(ربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميةوب ومتكني املرأة،

اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدويل صـوب اسـتراتيجية    وإذ تستذكر    
اللــذين اعترفــت فيهمــا الــدول     )٤٧(العامليــة، املخــدراتمتكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة    

العاملية، وتعهدت بالعمـل   املخدراتمه املرأة من إسهام يف كبح مشكلة األعضاء بأمهية ما تقدِّ
النسـاء   لـدى مـا   املخـدرات ن تراعي السياسـات والتـدابري والتـدخالت املتعلقـة مبكافحـة      على أ

اختــاذ تــدابري فعالــة  قــرَّرت، واملخــدراتمــن احتياجــات وظــروف خاصــة فيمــا يتعلــق مبشــكلة 
ــة وصــول النســاء، وكــذلك الرجــال، إىل سياســات واســتراتيجيات مكافحــة        لضــمان إمكاني

واالستفادة منها على قدم املسـاواة ومـن دون متييـز، بإشـراكهم علـى حنـو نشـط يف         املخدرات
  مجيع مراحل صوغ الربامج والسياسات وتنفيذها،

الـيت ال تـزال   و، الـيت تشـمل الفقـر،    إزاء احلـواجز االجتماعيـة   وإذ يساورها بالغ القلـق   
ــاطي     حتــول دون ــى العــالج مــن تع ــرأة عل حلــاالت، عــدم  ويف بعــض ا، املخــدراتحصــول امل

بعواقـب   شـديداً  املرأة تتأثر تأثراًأنَّ  متاماًوإذ تعي  ،إلزاحة تلك احلواجزختصيص موارد كافية 
وعواقــب العنــف املنـــزيل  ،ا، مثــل اإلصــابة بــاألمراض املنقولــة جنســي املخــدراتمعينــة لتعــاطي 

  ارتكاهبا، املخدراتاجلرائم اليت تسهل و
علـى   ااملرأة يف التعليم والعمل يقلل كثريا من خمـاطر إقـدامه  تعزيز فرص أنَّ  وإذ تدرك  
  ،املخدراتيف اجلرائم املتصلة ب اطهرواالرهتان هلا وتو املخدراتتعاطي 

، واألســرة مــه املــرأة مــن إســهام كــبري يف تطــور اجملتمــع  مــا تقدِّ وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
ــر         ــاء كــثريات بصــفتهن ربــات أس ــذي تؤديــه نس ــذلك الــدور ال وراعيــات وحيــدات أو  وك
  رئيسيات لألطفال وألشخاص آخرين، مثل املسنني وذوي اإلعاقة،

ركزية لتقرير السياسـات الـيت تعـىن باملسـائل املتعلقـة      امليئة باعتبارها اهل هادوربتقر وإذ   
  داخل منظومة األمم املتحدة، املخدراتب

دي ملشـكلة املخـدرات   الدور املهم الـذي يضـطلع بـه اجملتمـع املـدين يف التصـ      بتقر وإذ   
  ،جوانبها املتعلقة باملنظور اجلنساين خصوصاًالعاملية ومعاجلتها، و

                                                                    

  (منشورات األمم املتحدة،  ١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٣‐٥ ،تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة  )٤٦(
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18رقم املبيع 

  .جيم القسم، الفصل األول، )E/2009/28( تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٤٧(



E/2016/28 
E/CN.7/2016/16 

 

V.16-02150 55 
 

يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  مت التعهد هبااليت االلتزامات  وإذ تعيد تأكيد  
حتقيـق   بوسـائل منـها علـى حنـو خـاص      ،اء مجيـع أنـواع التمييـز ضـد املـرأة     إهنشأن ب )٤٨(ضد املرأة

  الصحية،الرعاية خدمات على املرأة حصول املساواة يف 
، حســب احلاجــة، بصــوغ وتنفيــذ سياســات   أن تقــومالــدول األعضــاء ب هتيــب  - ١    

تراعــي مــع االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات و متامــاًوطنيــة بشــأن املخــدرات تتســق وبــرامج 
هن إىل احلصول على اخلـدمات الصـحية   مبا يف ذلك حاجت، اخلاصة للنساء والفتياتحتياجات اال

املرأة اليت هـي راعيـة وحيـدة أو رئيسـية     كذلك احتياجات و، حتديداًاملصممة للوفاء باحتياجاهتن 
  بادل املعلومات واملمارسات الفضلى يف هذا الشأن؛تتأن ألطفال قصر وأشخاص آخرين، و

مصــنفة حســب  كميــة ونوعيــة بيانــات الــدول األعضــاء علــى أن جتمــع تشــجِّع  -٢    
أن تتبـادل تلـك البيانـات، مبـا يف ذلـك      على و ،العمر ونوع اجلنس عن مشكلة املخدرات العاملية

عنـد إبـالغ جلنـة    كـذلك  عند تقـدمي معلومـات باسـتخدام االسـتبيان اخلـاص بالتقـارير السـنوية و       
جلنسـاين يف  املخدرات مبقتضى االتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات، وأن تـدمج املنظـور ا  

أنشــطتها البحثيــة والتحليليــة املتعلقــة مبختلــف جوانــب مشــكلة املخــدرات العامليــة، بغيــة معاجلــة  
  النقص يف املعارف املتعلقة باملرأة وتعاطي املخدرات؛

ــاًحتــيط   -٣     ــات يف معاجلــة خمتلــف       علم ــه النســاء والفتي ــذي تؤدي ــام ال ــدور اهل بال
مسامهتهن يف صـوغ السياسـات والـربامج الوطنيـة      عتشجِّجوانب مشكلة املخدرات العاملية، و

  املتعلقة باملخدرات وتنفيذها؛
الدول األعضـاء علـى مراعـاة االحتياجـات والظـروف اخلاصـة للنسـاء         تشجِّع  -٤    

ــة      ــة متعلقـ ــاهبن جرميـ ــة الرتكـ ــة أو لعقوبـ ــاز أو احملاكمـ ــال أو االحتجـ ــعن لالعتقـ ــوايت خيضـ اللـ
ة، كجــزء ال يتجــرأ مــن سياســاهتا يف جمــال منــع  حمــدَّد باملخــدرات لــدى اختــاذ تــدابري جنســانية

اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك اختـاذ التـدابري املناسـبة ملقاضـاة مـرتكيب جـرائم اسـتغالل            
النساء احملتجزات أو السجينات جلرائم متعلقـة باملخـدرات، وعلـى االسـتناد يف ذلـك، حسـب       

املـة السـجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات       قواعـد األمـم املتحـدة ملع   االقتضاء، إىل 
وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتـدابري غـري االحتجازيـة (قواعـد      )٤٩(،(قواعد بانكوك)

  )٥١(والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)؛ )٥٠(طوكيو)،
                                                                    

  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤٨(
 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤٩(
 .٤٥/١١٠مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥٠(
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الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ بــرامج واســعة النطــاق هتــدف إىل منــع         حتــث  -٥  
، وتطلــب إىل مكتــب األمــم   املخــدراتاســتخدام النســاء والفتيــات كســاعيات يف االجتــار ب    

 مـن أجـل التصـدي   واجلرميـة مسـاعدة الـدول يف وضـع تلـك الـربامج        املخدراتاملتحدة املعين ب
اختاذ تـدابري عقابيـة مناسـبة    وغري املشروعة،  املخدراتستخدام النساء ومشاركتهن يف جتارة ال

  جتاه اجلماعات اإلجرامية املنظمة اليت تستخدم النساء والفتيات كساعيات؛
ممكنـا  ذلـك   كـان لتـدابري غـري االحتجازيـة، حيثمـا     تفضيل اعلى ضرورة  تشدِّد  -٦  

سـية عـن   ، لدى إصدار حكم على امرأة حامـل أو امـرأة مسـؤولة لوحـدها أو بصـفة رئي     مناسباًو
دون املسـاس مببـدأ تسـاوي    رعاية طفل أو البت يف التدابري الواجب تطبيقها عليها قبل احملاكمة، 

علـى أن ينظـر يف إصـدار أحكـام بالسـجن عنـدما يكـون اجلـرم خطـريا أو          اجلميع أمـام القـانون،   
اهتا لتشـريع  وفقـاً . وتدعو الدول األعضاء إىل أن تستند يف هذا الصـدد، حسـب االقتضـاء و   عنيفا

املبــادئ اإلرشــادية لتحديــد وإدارة تعــاطي املــواد واضــطرابات تعــاطي املــواد خــالل الوطنيــة، إىل 
  ؛، اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاحلمل

ــدعو  -٧   ــني       ت ــاون ب ــن خــالل التع ــار، م ــدول األعضــاء إىل أن تأخــذ يف االعتب ال
إدارات الصــحة واخلــدمات االجتماعيــة وســلطات إنفــاذ القــانون والعدالــة، احتياجــات املــرأة    
وظروفهــا اخلاصــة، وأن تتخــذ تــدابري هتــدف، يف مجلــة أمــور، إىل هتيئــة بيئــة آمنــة للمــرأة، وأن  

الـيت   البديلـة عـن اإلدانـة أو العقوبـة يف احلـاالت املناسـبة       تلجأ إىل جمموعـة واسـعة مـن التـدابري    
للتشـريعات الوطنيـة، مـن أجـل حتسـني       وفقـاً ، املخـدرات جـرائم بسـيطة متصـلة ب   تنطوي علـى  

  صحة وسالمة األفراد واألسر واجملتمعات؛
الدول األعضاء على أن توفر، فيما يتعلق باالضطرابات املرتبطة بتعاطي  تشجِّع  -٨  
للصـحة  األدلـة العلميـة تراعـي منظـورا عامـا       مسـتندة إىل دمان، خـدمات عـالج ورعايـة    مواد اإل

أن توسـع نطـاق   ها علـى  تشـجِّع النسـاء والفتيـات، كمـا    وتأخذ يف االعتبار احتياجات والسالمة 
تــوفري التــدريب يف الوقــت نفســه ، وأن تكفــل لقائمــة، وتضــمن إتاحتــها للجميــعمشــول الــربامج ا

بالنســاء، مبــن فــيهن   عــاملني يف جمــال الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة املعنــيني      جلميــع املهنــيني ال 
  ؛لتشريعاهتا الوطنية وفقاًالسجينات، واإلشراف على هؤالء املهنيني، 

واصـل تقـدمي الـدعم إىل    يأن  املخـدرات إىل مكتب األمم املتحدة املعين ب تطلب  -٩  
يف جمال إدماج املنظور اجلنساين يف سياسـاهتا وبراجمهـا املتعلقـة     ، بناء على طلبها،الدول األعضاء

                                                                    

 .٧٠/١٧٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )٥١(
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كـل منـها يف إطـار     األمـم املتحـدة ذات الصـلة،   ، وتـدعو سـائر هيئـات    العاملية املخدراتمبشكلة 
  إىل التعاون يف هذا الشأن؛ واليتها،
ن يواصــل واجلرميــة أ املخــدراتإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب أيضــاً تطلــب  -١٠  

، املتعلقـة مبشـكلة املخـدرات العامليـة     يف مجيع ممارساته وسياساته وبراجمـه دماج املنظور اجلنساين إ
الـواردة يف القـرار   غايـات  الهـداف و وأن يسهم على حنو مناسب، ويف إطار واليته، يف حتقيـق األ 

بـني اجلنسـني    حتقيق املسـاواة نَّ أل )٥٢(،"٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام املعنون "حتويل عاملنا: خطة 
على صعيد مجيع أهداف وغايات  تقدُّمسيسهم إسهاما حامسا يف حتقيق  ومتكني النساء والفتيات
  ؛التنمية املستدامة األخرى

املخـدرات  دير التنفيذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب    طلبها إىل امل جمدَّداًتؤكد   -١١  
كثف ، أن ي٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١١ ؤرَّخامل ٥٨/١٢الذي أوردته يف قرارها  واجلرمية،

يف  ٥٠/٥٠جهود املكتب الرامية إىل بلوغ اهلدف املتمثل يف حتقيق التوازن بـني اجلنسـني بنسـبة    
الفئة الفنية والفئات العليـا، مبـا يف ذلـك وظـائف املمـثلني امليـدانيني، مـع االمتثـال ألحكـام املـادة           

  ؛التوعية منها تكثيف جهود من ميثاق األمم املتحدة، وذلك بوسائل ١٠١
امليزانيـة   من خارجالدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد  تدعو  -١٢  

  .لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا وفقاًألغراض املبينة أعاله، ل
    
      ٥٩/٦قرار ال

 يج الستراتيجيات وسياسات وقائيةالترو    
 

  ،جلنة املخدرات إنَّ  

ــدة لل  إذ تســتذكر   ــة الوحي ــة بصــيغتها   )٥٣(،١٩٦١لســنة  مخــدراتاالتفاقي وتلــك االتفاقي
ــامل واتفاقيــة األمــم  )٥٥(١٩٧١واتفاقيــة املــؤثرات العقليــة لســنة   )٥٤(،١٩٧٢ة بربوتوكــول ســنة عدَّل

    )٥٦(،١٩٨٨واملؤثرات العقلية لسنة  خدراتاملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف امل

                                                                    

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥٢(

  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠لد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥٣(
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦املرجع نفسه، اجمللد   )٥٤(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٥٥(
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اإلعـــالن السياســـي الـــذي اعتمدتـــه اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا    أيضـــاًوإذ تســـتذكر   
ــدويل صــوب       )٥٧(االســتثنائية العشــرين،  ــاون ال واإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن التع

اللـذين اعتمـدا يف اجلـزء     )٥٨(العامليـة،  خـدرات مشـكلة امل  ملواجهةاستراتيجية متكاملة ومتوازنة 
 ؤرَّخ، املـ ٦٤/١٨٢سني للجنة ويف قرار اجلمعية العامة الرفيع املستوى من الدورة الثانية واخلم

  ،٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٨
، واملعنـون "تعزيـز   ٢٠١٠آذار/مـارس   ١٢ ؤرَّخامل ٥٣/١قرارها  وإذ تستذكر كذلك  

ــاول امل   ــن تن ــة م ــة اجملتمعي ــا خــدراتالوقاي ــ ٥٣/٢"، وقراره ــارس  ١٢ ؤرَّخامل ، ٢٠١٠آذار/م
غري املشروعة يف الدول األعضاء وتعزيز التعـاون الـدويل    خدراتل املواملعنون "الوقاية من تناو

آذار/مــارس  ١٦ ؤرَّخاملــ ٥٥/١٠"، وقرارهــا خــدراتبشــأن سياســات الوقايــة مــن تعــاطي امل 
ــاطي     ٢٠١٢ ــع تعـ ــواهد ملنـ ــتندة إىل شـ ــات مسـ ــتراتيجيات وسياسـ ــرويج السـ ــون "التـ ، واملعنـ

، واملعنـون "التـرويج للوقايـة مـن     ٢٠١٤س آذار/مـار  ٢١ ؤرَّخاملـ  ٥٧/٣"، وقرارها خدراتامل
القائمـة علـى أدلـة علميـة باعتبارهـا اسـتثمارا يف رفاهـة األطفـال واملـراهقني           خـدرات تعاطي امل

  واجملتمعات"، سروالشباب واأل
بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعـد عـام    ترحِّبوإذ   
  )٥٩("،٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام ويل عاملنا: ، واملعنونة "حت٢٠١٥

العامليــة ال تــزال متثــل خطــرا شــديدا  خــدراتمشــكلة املنَّ أل بــالغ القلــق وإذ يســاورها  
  على صحة وسالمة ورفاه البشرية كلها، وال سيما األطفال والشباب،

العاملية تظل مسـؤولية عامـة ومشـتركة وتقتضـي      خدراتمشكلة املأنَّ  متاماًوإذ تدرك   
ــاً ــ تعاونـ ــاالًدوليـ ــداً ا فعـ ــوازن و    ومتزايـ ــداعم ومتـ ــل ومتـ ــج متكامـ ــاع هنـ ــدِّدوتتطلـــب اتبـ  متعـ

  التخصصات إزاء استراتيجيات خفض العرض والطلب،  
االضطراب املرتبط بتعاطي مواد اإلدمـان هـو اضـطراب صـحي مـزمن      أنَّ ب تسلِّم وإذ   

نفسـية واجتماعيـة، ولكـن     وعواقبله أسبابا أنَّ وامل يؤدي إىل حاالت انتكاس، والع متعدِّدو

                                                                    

  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )٥٦(
  .٢٠/٢-مرفق قرار اجلمعية العامة دا  )٥٧(
  جيم. القسم، الفصل األول، (E/2009/28) تقرير جلنة املخدرات عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسنيانظر   )٥٨(
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥٩(
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جمموعــة كاملــة مــن  علــى ضــرورة تــوفري تشــدِّدوإذ ميكــن الوقايــة منــه ومعاجلــة املصــابني بــه،  
  ،  خدراتمن تعاطي امل لوقايةا اليت تعززالسياسات والربامج 

مقــوم أساســي هــو  مخــدراتاملشــروع للمنــع االســتعمال غــري أنَّ بــ أيضــاً تســلِّم وإذ   
وكفالة الرفاه االجتماعي يف إطار هنج متـوازن جتـاه    خدراتللعمل على خفض الطلب على امل

  ،خدراتمراقبة امل
احلاجة إىل اعتماد هنج شامل للوقاية من تعاطي املخـدرات يراعـي    وإذ تضع يف اعتبارها  

واجملتمعات احمللية واجملتمعات ككل، من أجـل  االعتبارات اجلنسانية، ويركز على األفراد واألسر 
  ومعاجلة تلك اآلثار بفعالية،  الستعمال غري املشروع للمخدراتالتخفيف من اآلثار السلبية ل

 الوقايـة القائمـة علـى أدلــة علميـة وعلـى عمليـة تكيـف صـارمة مــع        أنَّ بـ  منـها  اقتناعـاً و  
مــن حيــث التكلفــة ملنــع  ر فعاليــة ميكــن أن تكــون هنجــا أكثــ الظــروف االجتماعيــة االقتصــادية 

وســائر أمنــاط الســلوك احملفوفـة باملخــاطر، ومــن مث فهــي   مخـدرات االسـتعمال غــري املشــروع لل 
ــاه    ــاجع التكلفــة يف رف ــيهم  اســتثمار ن ــع، مبــن ف والنســاء ن والشــباب واألطفــال واملراهقــ اجلمي

  ،واجملتمعات األوسع واجملتمعات احمللية سرواأل
، مخـدرات التعاون الدويل على منع االستعمال غري املشروع للأنَّ ب أيضاًمنها  اقتناعاًو  

، ميكــن أن يســاعد الــدول األعضــاء، بنــاء علــى  مــع مراعــاة مبــدأ املســؤولية العامــة واملشــتركة 
  تستند إىل أدلة علمية،   أمشلطلبها، يف وضع استراتيجيات وسياسات 

بالــدور اهلــام الــذي ميكــن أن تنــهض بــه اجلهــات املعنيــة صــاحبة املصــلحة،   تســلِّموإذ   
ويف  خـدرات ومنها اجملتمع املدين، باإلسهام يف تقدمي صورة أكمـل عـن الوضـع فيمـا يتعلـق بامل     

ــة مبكــرة وتزويــد املخططــني وصــناع القــرار، حســب      اســتبانة االجتاهــات املســتجدة يف مرحل
تسـاعد يف رسـم االسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة للوقايـة       االقتضاء، مبعلومات من شـأهنا أن  

  ،  خدراتمن تعاطي امل
بأمهيـة دور وسـائط اإلعـالم يف إعـالم اجلمهـور ونشـر املعرفـة بشـأن          أيضاً تسلِّم وإذ   

  التدابري الوقائية من خالل طرائق خمتلفة مثل وسائل التواصل االجتماعي،  
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حقـوق  مثـل  حقـوق اإلنسـان،    بشـأن  املنطبقـة زامات على أمهية مراعاة االلت تشدِّدوإذ   
يف ســـياق تنفيـــذ بـــرامج وسياســـات الوقايـــة      )٦٠(التفاقيـــة حقـــوق الطفـــل،   وفقـــاًالطفـــل، 

  ،خدراتامل  من
، اليت متثـل أداة  خدراتاملعايري الدولية للوقاية من تعاطي املأمهية تنفيذ على  وإذ تؤكد  

لألدلـة العلميـة املتاحـة يف الوقـت الـراهن وتصـف التـدخالت         صـاً م ملخَّتقـدِّ  إهنـا  مناسبة حيث
  ،اليت تبني أهنا أمثرت نتائج إجيابية يف جمال الوقايةد خصائصها وحتدِّ والسياسات

السياسـات الوطنيـة   حتـديث وتقيـيم   على مواصلة تطـوير و  األعضاء الدول تشجِّع  - ١  
ــة مــن االســتعمال غــري املشــروع لل    ــة إىل الوقاي ــال و ســراألســيما بــني    ، والاتمخــدرالرامي األطف

  أفضل األدلة العلمية املتاحة؛مع مراعاة والشباب، 
فئـات   عجلميـ علـى تطبيـق تـدابري وقائيـة شـاملة      الـدول األعضـاء    أيضـاً  تشجِّع  -٢  

ــكان و ــدَّدالسـ ــا  حمـ ــداف وموصـــى هبـ ــدى    ة األهـ ــمود لـ ــدرة علـــى الصـ ــز القـ ــل تعزيـ ــن أجـ مـ
  واألطفال؛  الشباب

ــدعو  -٣   ــدول األعضــاء   ت ــادل املعلومــات عــن جوانــب ال  ال ــدُّمإىل تب احملــرز يف  تق
تشـــجيع التعـــاون والتحـــاور علـــى ومـــدى فعاليتـــها، بغيـــة سياســـاهتا واســـتراتيجياهتا الوقائيـــة 

  الدويل؛    الصعيد
مـن أجـل    واملـوارد املناسـبة   الـدعم السياسـي   تـوفري على الدول األعضاء  ثحت  -٤  

  والوقاية من عواقبه السلبية؛ مخدراتتعمال غري املشروع للمنع االسالرامية إىل جلهود ا
ــاء  تـــدعو  -٥    خـــدراتبيانـــات عـــن تعـــاطي امل المجـــع  تعزيـــزإىل الـــدول األعضـ

املعـايري الدوليـة للوقايـة    والتـرويج السـتخدام معـايري دوليـة، مثـل       خدراتواألمراض املتعلقة بامل
  وقائية فعالة؛ ، من أجل وضع استراتيجيات وبرامجخدراتمن تعاطي امل

معنيـة بالوقايـة   على وضع وتنفيذ سياسات وتدخالت الدول األعضاء  تشجِّع  -٦  
املعرضــني علــى حنــو ضــمان منــو صــحي وآمــن لألطفــال والشــباب  علــى وجــه التحديــد هبــدف

  ملخاطر فردية أو بيئية؛ خاص

                                                                    

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦٠(
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د مراعــاة االعتبــارات اجلنســانية والعمــر عنــعلــى الــدول األعضــاء  أيضــاً تشــجِّع  - ٧  
  من تعاطي املخدرات؛ذات الصلة يف إطار وضع استراتيجيات وأنشطة الوقاية دمات اخلتوفري 

 الصــيدالنية املستحضــراتســاءة اســتعمال التصــدي إلاحلكومــات علــى  ثحتــ  -٨  
، حسـب االقتضـاء،   األدلـة العلميـة   مسـتندة إىل من خالل وضع وتنفيذ سياسـات وقائيـة فعالـة    

  ؛خدراتثالث ملراقبة امللالتفاقيات الدولية ال وفقاً
ــدابري شــاملة ملنــع االســتعمال غــري املشــروع      هتيــب  - ٩   ــدول األعضــاء أن تطبــق ت بال

 التـدخالت املتعلقـة  واجملتمـع ككـل، مبـا يشـمل      واجملتمع احمللـي من منظور يراعي الفرد  مخدراتلل
  الصحة العمومية؛  ب

ــدول األعضــاء  تشــجِّع  - ١٠   ــرويج ألســاليب  ال ــاة احلعلــى الت صــحية، مثــل ممارســة  الي
األنشطة البدنية والرياضة واالشتراك يف الربامج التروحييـة، بغيـة تنميـة املهـارات االجتماعيـة وسـائر       

ــرامج     ــى نشــر ب ــة، وعل ــل الوقائي ــات   االعوام ــة يف بيئ ــف والتوعي ــدِّدلتثقي ــا  ية متع  ســراألشــارك فيه
، وعلـى  والعـاملون االجتمـاعيون  اجملتمعـات احملليـة    واملهنيون الصحيون وقادةوالطالب  واملدرسون

  ؛هذه املمارسات نشرعلى  أيضاً تشجِّع، وتبادل املمارسات اجليدة مع اجملتمع الدويل
، خـدرات احلاجة إىل وضع وتنفيذ برامج شاملة للوقاية مـن تعـاطي امل  على  تشدِّد  - ١١  

اهليئـات املعنيـة بالصـحة والتعلـيم وإنفـاذ       مـثالً ، يشـمل  ةمتعـدِّد  وكـاالت تشترك فيه هنج باستخدام 
  ؛القانون، حسب االقتضاء

ــدول األعضــاء   تشــجِّع  - ١٢   ــدة يف نطــاق   علــى ال ــدرج املــؤثرات النفســانية اجلدي أن ت
ة تســـتهدف حمـــدَّدمـــا رأت ضـــرورة لـــذلك، مبـــادرات وقائيـــة  االـــربامج الوقائيـــة، وأن تضـــع، إذ

  ؛املشكلة هذه
ــدول األعضــاء   أيضــاً تشــجِّع  -١٣   ــى ال أن تضــع سياســات مصــممة خصيصــا   عل

ــدة، حســب االقتضــاء، وأن ت     ــؤثرات النفســانية اجلدي ــة مــن امل ــادل للوقاي املعلومــات بنشــاط تب
  التدخالت الفعالة؛   واخلربات الفنية بشأن

علــى التــرويج لوضــع تــدخالت وسياســات  الــدول األعضــاء كــذلك  تشــجِّع  -١٤  
بيـع وشـراء املـواد اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة        ومكافحـة  األدلة العلمية من أجل منع مستندة إىل

أو الوطنية واملؤثرات النفسانية اجلديدة على حنو غري مشروع عرب اإلنترنـت، مـع إيـالء اهتمـام     
املعــايري ومــع مراعــاة ة، مثــل الشــباب وفئــات الســكان األصــليني،  حمــدَّدخــاص حلمايــة فئــات  

  ؛خدراتية من تعاطي املالدولية للوقا
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يسـهم   ميكـن أن  اإلقصـاء االجتمـاعي  أنَّ على أن تدرك الدول األعضاء  حتث  -١٥  
مــن أنَّ و، واعــتالل الصــحة والفقــر وانعــدام املســاواة مخــدراتيف االسـتعمال غــري املشــروع لل 

وصـون   إنسـانية األساسي من الرفاه للمحتاجني مع احترام ما هلم من حقوق  القدرتوفري  املهم
    بفعالية؛ مخدراتاالستعمال غري املشروع للمنع كرامتهم، من أجل 

عمليــة حلمايــة ســكاهنا مــن وقائيــة علــى اختــاذ تــدابري الــدول األعضــاء  تشــجِّع  -١٦
خماطر االستعمال غري املشروع للعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية بتهيئة الفرصة أمامهم لتنميـة  

تكـافؤ  اللتمتـع ب مـن أجـل ا  من خالل برامج التدريب املهين،  املثال على سبيلمهارهتم احلياتية، 
  ؛الداعمة األطفال يف الفرص اإلجيابية واملثمرة والتعرف على سبل تنشئة

سـائر  مع اجلامعـات واملـدارس و  للتشريعات الوطنية،  وفقاً، على التعاون تشجِّع  - ١٧
الـربامج املعنيـة   و املنظمات الدولية ذات الصلةاجملتمع املدين وكذلك مع املؤسسات التعليمية ومع 

بشـأن  إرشـادات   تتضـمن وضع برامج وقائية لوالياهتا، بغرض  وفقاً، التابعة ملنظومة األمم املتحدة
  ؛يةاملدرسوخمتلف البيئات يف اجملتمعات احمللية الفعالة وقائية االستراتيجيات ال

واجلرميـة أن   خـدرات حدة املعين باملإىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املت تطلب  -١٨  
ــة يقــدم إىل ــة ويف دورهتــا  اللجن ــرا عــن التــدابري املتخــذة لتنفيــذ هــذا القــرار    احلادي الســتني تقري

  ؛تنفيذه  احملرز يف تقدُّموال
الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج     تــدعو  -١٩  

  لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. وفقاًأعاله،  املبينة امليزانية لألغراض
    
      ٥٩/٧قرار ال

الترويج ملبدأ تناسب العقوبات مع اجلرائم املتصلة باملخدرات حسبما يكون 
    يف سياق تنفيذ سياسات مراقبة املخدرات مناسباًذلك 

  ،جلنة املخدرات إنَّ  
 األمـم املتحـدة   مـن اتفاقيـة   ٣املنصوص عليه يف املادة تناسب العقوبات  مبدأ تستذكرإذ   

وأمهيـة التـرويج    )٦١(،١٩٨٨ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملـؤثرات العقليـة لسـنة    

                                                                    

 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )٦١(
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املتخـذة يف  تـدابري  اللتناسب العقوبات املوقعـة مبـرتكيب جـرائم املخـدرات مـن أجـل كفالـة اتسـام         
  والفعالية،لتصدي ملشكلة املخدرات باإلنصاف واإلنسانية إطار العدالة اجلنائية ل

يف حالـة ارتكـاب   تكفـل،  تلزم الدول األطراف بأن  ١٩٨٨اتفاقية سنة أنَّ  إذ تدركو  
تراعي درجة خطورة تلك اجلـرائم ومتيـز بـني اجلـرائم     توقيع عقوبات ، أفعال جمرمة يف االتفاقية

    البسيطة، واجلرائم البالغة اخلطورة""
هـي الـيت تتحمـل مسـؤولية تعريـف       الـدول أنَّ يفيـد بـ   املبدأ الذي من جديد تؤكدوإذ   

اجلرائم وحتديد العقوبـات املناسـبة عليهـا، مبراعـاة أمـور منـها احلاجـة إىل الـردع عـن ارتكـاب           
  اجلرائم املتصلة باملخدرات،

االتفاقيـات الـثالث ملراقبـة املخـدرات، الـذي يفيـد       مجيع املبدأ املرسخ يف وإذ تستذكر   
 الـذي يـنظِّم أيضـاً   ، القـانون الـوطين للـدول األطـراف     وجـب ال يـتم إالَّ مب توصيف اجلـرائم  أنَّ ب

  ،ملرتكيب تلك اجلرائم ومعاقبتهم املالحقة القضائية
ــدرك   ــراف بــأن تعمــل علــى متكــني        ١٩٨٨اتفاقيــة ســنة  أنَّ  وإذ ت تلــزم الــدول األط

  من أخذ الظروف الوقائعية بعني االعتبار، حماكمها وسلطاهتا املختصة
  ،٢٠١٥آذار/مارس  ١٧ ؤرَّخامل ٥٨/٥ قرارها إىلتشري وإذ     

تفتــرض مســبقا وجــود  ملراقبــة املخــدرات االتفاقيــات الدوليــة الــثالثأنَّ  وإذ تالحــظ  
مفهوم العقوبة املتناسبة يف القانون اجلنائي، وهو مفهوم يفيد بأن تكـون شـدة العقوبـة متناسـبة     

  مع خطورة اجلرمية،
ــتذكر    ــدها   موإذ تســ ــدة وقواعــ ــم املتحــ ــايري األمــ ــبةعــ ــة    املناســ ــع اجلرميــ ــأن منــ بشــ
  ،اجلنائية  والعدالة
للـدول وعـدم التـدخل    مبدأ املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليميـة   أيضاًوإذ تستذكر   

  يف الشؤون الداخلية للدول األخرى،
أنَّ  علــىتـنص  االتفاقيـات الدوليـة الـثالث ملراقبـة املخـدرات      أنَّ وإذ تسـتذكر كـذلك     

ــدول ا ــة أو      أنميكــن ل ــة أو للعقوب ــديل لإلدان ــدابري، ســواء كب ــذ ت ــة أو  إتقــرر تنفي ضــافة لإلدان
العـالج والتعلـيم   خـدمات منـها   وفر مبوجبها ملرتكيب اجلرائم مـن متعـاطي املخـدرات    تالعقوبة، 

  والرعاية الالحقة وإعادة التأهيل أو إعادة اإلدماج يف اجملتمع،
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للمالحقــة القضــائية أو  الــدول األعضــاء قــد يــوفر تــدابري بديلــة  بعــضأنَّ  وإذ تالحــظ  
  لتشريعات الوطنية،ل وفقاًالسجن، ال تترتب عليها حصانة من العقاب، 

ن تطبيــق عقوبــات متناســبة علــى اجلــرائم املتصــلة باملخــدرات ميكــن أن ميكِّــ أنَّ وإذ تــدرك     
ة الثالث ملراقبـة املخـدرات علـى حنـو     الدول األطراف من حتقيق أهداف وأغراض االتفاقيات الدولي

  أفضل،
ــا      ــة، وال ســيما      وإذ تضــع يف اعتباره ــة املنطبق ــة صــون ســالمة التشــريعات الوطني أمهي

  القانون اجلنائي،
رهنــا مببادئهــا الدســتورية واملفــاهيم  ،دول األعضــاء علــى أن تتخــذالــ تشــجِّع  -١    

كـون قوانينـها الوطنيـة مسـتوفية ملتطلبـات       التـدابري املناسـبة لكفالـة   األساسية لنظامها القـانوين،  
ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملــؤثرات العقليــة لســنة    اتفاقيــة األمــم املتحــدة 

فيما يتعلق بتناسب العقوبات علـى اجلـرائم املتصـلة باملخـدرات مـع شـدة خطـورة         )٦١(١٩٨٨
حسـب   أيضـاً أخذ بعـني االعتبـار   أن تعلى تلك اجلرائم ومراعاهتا لوقائع وظروف كل حالة، و

  ؛االقتضاء معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
مببادئهـــا الدســـتورية واملفـــاهيم  رهنـــاًالـــدول األعضـــاء إىل أن تعمـــل،  تـــدعو  -٢    

علــى تعزيــز السياســات واملمارســات واملبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة  األساســية لنظامهــا القــانوين،
ــاجلرائم املتصــلة باملخــدرات، حيــث تتناســب شــدة        املتعلقــة بتناســب العقوبــات فيمــا يتعلــق ب
العقوبة مع خطورة اجلرمية وتراعى العوامل املخففة للعقوبة والعوامل املشددة هلـا، مبـا يف ذلـك    

ــةالظــروف  ــادة  املبين ــة ســنة  مــن  ٣يف امل ــة وذات الصــلة    ١٩٨٨اتفاقي ــوانني الدولي وســائر الق
  للتشريعات الوطنية؛ وفقاًاملنطبقة، و

رهنــا مببادئهــا الدســتورية واملفــاهيم ، تنظــرالــدول األعضــاء إىل أن  أيضــاًتــدعو   - ٣    
 يف إعداد واعتماد تدابري يف جمـال التعلـيم والعـالج وإعـادة التأهيـل أو      األساسية لنظامها القانوين،

إعادة اإلدماج يف اجملتمع، باعتبارها بدائل لإلدانة أو العقوبـة أو إضـافة هلمـا فيمـا يتعلـق بـاجلرائم       
  ؛١٩٨٨من اتفاقية سنة  ٣لألحكام املناسبة من املادة  متاماًاملتصلة باملخدرات، مبا ميتثل 

على أسـاس طـوعي وعـن طريـق     ، تتبادلالدول األعضاء إىل أن  تدعو كذلك  -٤    
املخدرات، املعلومات والدروس املستفادة والتجارب واملمارسات الفضلى بشـأن تصـميم   جلنة 

 وفقـاً وتنفيـذ هـذه املمارسـات ونتائجهـا،      اتاملمارسات الوطنية املالئمة بشأن تناسـب العقوبـ  
  ؛١٩٨٨من اتفاقية سنة  ٣لالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدرات، وال سيما املادة 
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ب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إىل أن يقدم، بنـاء علـى   مكت تدعو  -٥    
ه علـى أن يسـاعد الـدول األعضـاء يف     تشـجِّع الطلب، املساعدة التقنيـة يف تنفيـذ هـذا القـرار، و    

  تبادل املعلومات حسب االقتضاء؛
الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد مــن خــارج     تــدعو  -٦    

      لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. وفقاًلألغراض املبينة أعاله،  امليزانية
      ٥٩/٨القرار 

    ةيتعزيز التدابري اليت تستهدف املؤثرات النفسانية اجلديدة واملنشطات األمفيتامين
  ،جلنة املخدرات إنَّ    
ســرعة إىل جانــب ع املــؤثرات النفســانية اجلديــدة   إزاء تنــو إذ يســاورها بــالغ القلــق      

يتطلب يف كـثري مـن األحيـان مواءمـة سـريعة لألطـر التنظيميـة الوطنيـة          ظهورها وانتشارها، مما
  للمراقبة الدولية،انتشارا وصمودا وضررا املؤثرات النفسانية اجلديدة إخضاع أكثر و
املتجـــرين باملخـــدرات يســـتغلون الســـوق إلتاحـــة عـــدد متزايـــد مـــن  أنَّ  تالحـــظوإذ     

  لغرض تعاطيها، ،كبدائل للمخدرات اخلاضعة للمراقبة الدولية ،يدةرات النفسانية اجلدثاملؤ
 آلثـــارمماثلـــة  اآثـــار ختلـــفاملـــؤثرات النفســـانية اجلديـــدة ميكـــن أن  أنَّ  وإذ تـــدرك    

اآلثـار  ب نقـص يف املعـارف املتعلقـة   املخدرات اخلاضعة للمراقبة الدولية، وأنه ال يـزال هنـاك   
  اليت متثلها تلك املواد على صحة عامة الناس وسالمتهم، السلبية واملخاطر

ــى  وإذ تؤكــد     ــات     عل ــن تســريب الكيمياوي التحــديات املشــتركة املرتبطــة باحلــد م
ــتخدمة يف  ــاجاملسـ ــدة  إنتـ ــانية اجلديـ ــؤثرات النفسـ ــطات األمفيتامين املـ ــواملنشـ ــا  يـ ــا فيهـ ة، مبـ

تتطلـب األخـذ بنـهج متـوازن ومتكامـل،      هلا الفعالة تدابري التصدي أنَّ امليثامفيتامني، وعلى 
  مع ضمان عدم التأثري سلبا على التجارة املشروعة بتلك املواد،

، واالجتـار  ة، مبـا فيهـا امليثامفيتـامني   يلمنشطات األمفيتامينغري املشروع ل صنعالأنَّ ب وإذ تقر    
  العامل، يف غري املشروع هبا وتعاطيها، ال تزال تؤثر سلبا بدرجات متفاوتة على عدة مناطق

إزاء استخدام املواد الكيميائيـة السـليفة غـري اجملدولـة يف صـنع       وإذ تعرب عن قلقها    
ــدة         ــانية جدي ــؤثرات نفس ــة اســتخدامها يف صــنع م ــري املشــروعة وإزاء إمكاني املخــدرات غ

  واستخدامها كبدائل للمواد الكيميائية السليفة اخلاضعة للمراقبة الدولية،
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ــدرك     ــدابري أنَّ  وإذ ت ــة الشــاملة  الت ــة إىلالعاملي للمــؤثرات النفســانية  التصــدي  الرامي
اجلديــدة تتطلــب هنجــا متمــايزة ولكــن متكاملــة علــى الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل،  

  انتشارا وضررا،و صمودااملواد  كثريشمل اجلدولة الدولية أل  مبا
ــدول األعضــاء تواجــه حتــديات خمتلفــة  أنَّ  أيضــاً وإذ تــدرك     يف احلــد مــن عــرض   ال

أال يــؤثر مــع كفالــة رات النفســانية اجلديــدة واملنشــطات األمفيتامينيــة والطلــب عليهــا، ثاملــؤ
    ،امليثامفيتامنياالستخدام املشروع للمنشطات األمفيتامينية، مبا فيها ذلك سلبا على 

أمهية وجود سياسات تشـريعية وتنظيميـة وإداريـة وطنيـة مالئمـة       كذلكوإذ تدرك     
  رات النفسانية اجلديدة،ثلظهور املؤ ها أن تتصدى على حنو فعال ومناسب التوقيتميكن

وأمهيـة التعـاون الثنـائي    السـالئف  بأمهية تطبيق الضوابط الوطنية املتعلقـة   وإذ تدرك    
  قاط التسريب عرب احلدود الوطنية،منع إزاحة ناألطراف، هبدف  تعدِّدوامل

للبلـــدان،  ســـاعدة التقنيـــة واملاليـــةتقـــدمي املالتـــرويج لعلـــى احلاجـــة إىل  تشـــدِّدوإذ     
ســيما البلــدان الناميــة، هبــدف التصــدي بفعاليــة للتحــديات الــيت تطرحهــا املــؤثرات            وال

ــدريب مــن أجــل كشــف واســتبانة        ــوفري املعــدات والت ــها ت ــدة، بوســائل من النفســانية اجلدي
  املؤثرات النفسانية اجلديدة،

ــتذكر      ــا وإذ تسـ ــ ٥٥/١قراراهتـ ــارس  ١٦ ؤرَّخاملـ ــ ٥٦/٤و ٢٠١٢آذار/مـ  ١٥ ؤرَّخاملـ
آذار/مـارس   ١٧ ؤرَّخاملـ  ٥٨/١١و ٢٠١٤آذار/مارس  ٢١ ؤرَّخامل ٥٧/٩و ٢٠١٣آذار/مارس 

سـيما فيمـا     ، اليت تناولـت تعزيـز التعـاون الـدويل بشـأن املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة، وال        ٢٠١٥
ض والطلــب، وكــذلك األدلــة العلميــة بشــأن اســتراتيجيات خفــض العــر يتعلــق بتبــادل املعلومــات

ــة،     ــة الفعال ــة   الناشــئة بشــأن النمــاذج العالجي ــدويل جلدول املخــدرات مــن أجــل  ودعــم النظــام ال
  التصدي للتحديات اليت تثريها هذه املواد،

فيمـا حيـرزه نظـام اإلبـالغ عـن       املخـدرات بأمهية دور اهليئة الدولية ملراقبـة  وإذ تنوه     
آيــون" مــن جنــاح مســتمر يف حتســني فهــم مشــكلة املــؤثرات    احلــوادث يف إطــار مشــروع " 

النفسانية اجلديـدة، وبأمهيـة دور برنـامج الرصـد العـاملي للمخـدرات االصـطناعية: التحليـل         
واجلرميــة، يف جمــال  املخــدراتواإلبــالغ واالجتاهــات، التــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب 

  مجع املعلومات عن املؤثرات النفسانية اجلديدة،
إلنذار املبكـر اخلاصـة   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لآلية  بفائدة تقروإذ     

ــدة و  ــاملؤثرات النفســانية اجلدي ــة ب ــة يف دعــم إعــداد   بأمهي ــى دويل رددور منظمــة الصــحة العاملي  عل
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اللجنـة  لتحدي الذي تطرحه املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة، وذلـك مـن خـالل تقـدمي توصـيات إىل         ا
  ،٥٧/٩بشأن جدولة املؤثرات النفسانية اجلديدة، على النحو املشار إليه يف قرارها 

 إجـراء اسـتعراض منـتظم   مـن أجـل   باجلهود اليت تبـذهلا منظمـة الصـحة العامليـة      تنوهوإذ     
ــة اســتبانة    ــدة بغي ــةللمــؤثرات النفســانية اجلدي ــة مبوجــب  إمكاني ــة  إخضــاعها للمراقب االتفاقي

)٦٣(،١٩٧١واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  )٦٢(١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة 
 

مبوجـب املـادة    ،حسـب االقتضـاء  اهليئة الدولية ملراقبـة املخـدرات    ا جتريهمب ترحِّبوإذ     
ــة   ١٢ ــن اتفاقيـ ــار   مـ ــة االجتـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة ل يف األمـ ــؤثرات العقليـ ــدرات واملـ ــنة املخـ سـ

نظـام اإلخطـار حبـوادث    الـذي يؤديـه   دور الـ وبلسالئف الكيميائية، لتقييمات من  )٦٤(،١٩٨٨
  يف تيسري تواصل السلطات املختصة، السالئف

املؤمتر الـدويل املعـين بالسـالئف الكيميائيـة واملـؤثرات النفسـانية        بنتائج علماًأخذ وإذ ت    
الذي تشاركت يف عقده اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات ومكتب األمم املتحدة املعـين   ،اجلديدة

 ،  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤إىل  ٢١باملخدرات واجلرمية يف بانكوك يف الفترة املمتدة من 

املـواد  لتسـريب  دوائر الصـناعة هـو تـدبري فعـال للتصـدي      الطوعي لتعاون الأنَّ ب تسلِّم وإذ     
  من أجل استخدامها يف الصنع غري املشروع للمخدرات واملؤثرات النفسانية اجلديدة، اجملدولةغري 

أو  ووسـائط التواصـل االجتمـاعي    إزاء اسـتغالل اإلنترنـت   قلق عميق يساورهاوإذ     
رات واملؤثرات النفسانية اجلديدة والسـالئف والتـرويج هلـا،    يف بيع املخد اإساءة استخدامه

ولوجيا االتصـاالت، مبـا فيهـا اإلنترنـت ووسـائل الـدفع باالتصـال        وإزاء تزايد استخدام تكن
  احلاسويب املباشر والعمالت االفتراضية، يف شراء تلك املواد وغسل عائدات بيعها،  

ــبوإذ      ــدة        ترحِّ ــؤثرات النفســانية اجلدي ــن الســالئف وامل ــارة م ــة خمت بإخضــاع جمموع
اليت أخضعتها جلنة املخـدرات للمراقبـة يف دورهتـا الثامنـة      العشرللمراقبة الدولية، مبا فيها املواد 

اجلدولـة الدوليـة للمـواد ذات األولويـة جيـب أن      أنَّ واخلمسني، مع التسـليم يف الوقـت نفسـه بـ    
  متوازن ومتكامل بشأهنا، ردإجراءات داخلية ودولية معززة هتدف إىل إعداد  تكملها

                                                                    

 .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد املرجع نفسه  )٦٢(
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٦٣(
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢املرجع نفسه، اجمللد   )٦٤(
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وطنيـة فعالـة ومتوازنـة ومتكاملـة      برامج إعدادالدول األعضاء على  تشجِّع  - ١    
ــة والعــالج وإعــادة التأهيــل     ــة يف جمــال الوقاي ــة العلمي معاجلــة  مــن أجــل  ومســتندة إىل األدل

املشــكالت املرتبطـــة بـــاملؤثرات النفســـانية اجلديــدة واملنشـــطات األمفيتامينيـــة، مبـــا يشـــمل   
تقيــيم فعاليتــها مــن اجلوانــب الصــحية والنفســية االجتماعيــة، وتبــادل تلــك الــربامج ونتــائج  

  ة األطراف؛  تعدِّدخالل القنوات املناسبة الثنائية وامل
علـى املنشـطات    ، يف سياق التشريعات الوطنيـة، على مواصلة التركيزحتث   - ٢    

هــذه املــواد علــى  افهــل ختيتالــ الســلبية النتــائجاألمفيتامينيــة، مبــا فيهــا امليثامفيتــامني، وعلــى  
، وعلــى الضــرر الــذي تلحقــه بالبيئــة  ككــلواجملتمعــات  ليــةاجملتمعــات احملاألفــراد واألســر و

  ؛غري مشروعةبسبب صنعها بصورة 
للسـالئف الكيميائيـة يف    احملـوري الدول األعضـاء علـى النظـر يف الـدور      تشجِّع  -٣    

ــاجاإل ــع جل غــري املشــروع  نت ــدة   وال ســيمااالصــطناعية،  املخــدراتمي ــؤثرات النفســانية اجلدي امل
  ؛، مبا فيها امليثامفيتامنياألمفيتامينيةواملنشطات 

الدول األعضاء على دعم البحث والتحليل بشأن أمنـاط التعـاطي واألضـرار     حتث  - ٤    
، مبا يف ذلك األدلة على السمية احلادة واالرهتان النـامجني عـن تعـاطي    العموميةالواقعة على الصحة 

التنظيميــة،  والتــدابريوبيانــات األدلــة اجلنائيــة  املــؤثرات النفســانية اجلديــدة واملنشــطات األمفيتامينيــة
  ة األطراف؛تعدِّدوعلى تبادل النتائج عن طريق القنوات الثنائية واإلقليمية وامل

املنظمـات اإلقليميـة ومكتـب األمـم املتحـدة      كـذلك  و ،الدول األعضاء حتث  - ٥    
املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة الصحة العاملية واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات واملنظمـات  

لوالياهتا، من أجـل إقامـة    وفقاًعلى مواصلة مجع البيانات وتبادل املعلومات،  املعنية،األخرى 
، مبــا فيهــا كيميائيــة واملنشــطات األمفيتامينيــةتفــاهم عــاملي مجــاعي بشــأن حركــة الســالئف ال

وحتسـني املعلومـات   ، واالجتـار غـري املشـروع هبـا،     واملؤثرات النفسـانية اجلديـدة   امليثامفيتامني،
  األدلة ويف التعاون العمليايت؛ املستندة إىلاليت يستند إليها يف وضع السياسات 

الــدول األعضــاء إىل التصــدي الســريع والفعــال لظهــور املــؤثرات        تــدعو  - ٦    
النفســـانية اجلديـــدة عـــن طريـــق النظـــر يف اختـــاذ جمموعـــة متنوعـــة مـــن املبـــادرات الرقابيـــة  

 وطـين فعـال ومتكامـل ومتـوازن ومناسـب      ردوالتنظيمية والتشـريعية واإلداريـة كجـزء مـن     
للمراقبـة، وقـوانني عامـة تسـتند إىل      شمل تشريعات بشأن شبائه املـواد اخلاضـعة  يالتوقيت، 

ة أو طارئـة، وإجـراءات   مؤقَّتـ البنية الكيميائية للمواد، وهنج تنظيمية كاملة، وتـدابري مراقبـة   
وهنج وطنية تشريعية أو تنظيميـة أخـرى، تشـمل جمـال منتجـات املخـدرات       جدولة سريعة، 

  ومحاية املستهلك واملواد اخلطرة؛العالجية 
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ة متعـدِّد ألعضـاء أن تتبـادل املعلومـات، عـرب قنـوات ثنائيـة و      بالـدول ا  هتيب  - ٧    
تعلقــة بإنفــاذ القــوانني ومراقبــة  املوداريــة اإلتنظيميــة والتشــريعية والتــدابري عــن الاألطــراف، 

الرامية إىل التصدي للترويج لتلك املـواد وتوزيعهـا وبيعهـا عـرب     احلدود، مبا يف ذلك التدابري 
، املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة    للتحـديات الـيت تطرحهـا   ال التصدي الفعاإلنترنت، من أجل 

  ؛االقتضاء حسباملنشطات األمفيتامينية، مبا فيها امليثامفيتامني، وكذلك 
، بدعم من مكتب األمم املتحدة املعـين  االستمرارمنظمة الصحة العاملية إىل  تدعو  - ٨    

استعراضـات منتظمـة   يف إجـراء  باملخدرات واجلرمية واملنظمات اإلقليميـة املعنيـة والـدول األعضـاء،     
إىل ، وضـررا وصـمودا  و انتشـارا ومناسبة التوقيت ألكثر املؤثرات النفسانية اجلديدة وجمدية وشفافة 

السـكان بصـفة   على مسـتوى األفـراد و   سالمةالوصحة الالذي يتهدد السمية عنصر خطر استخدام 
  باعتباره العامل الرئيسي يف حتديد األولويات فيما يتعلق باملواد املراد استعراضها؛   أعم

منظمـة الصـحة العامليـة إىل أن تنشـر، بـدعم مـن مكتـب األمـم          أيضاًتدعو   - ٩    
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واملنظمــات اإلقليميــة املعنيــة والــدول األعضــاء، قائمــة   
املراقبة اليت أعدهتا بشـأن املـواد املـثرية للقلـق، وأن جتمـع علـى حنـو اسـتباقي أدلـة عـن هـذه            

، وأن تصـدر إنـذارات   األدلة اليت سـتجرى مسـتقبالً   إىلاملستندة املواد لدعم االستعراضات 
عند تـوافر أدلـة كافيـة علـى وجـود مـادة جديـدة ذات تـأثري          العموميةطوعية بشأن الصحة 

  نفساين تشكل خطرا على السالمة العامة؛
مكتـب األمـم   بدعم من اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات إىل أن تقوم،  تدعو  - ١٠    

خــدرات واجلرميــة واملنظمــات اإلقليميــة املعنيــة والــدول األعضــاء، جبمــع   املتحــدة املعــين بامل
تقييمـات للسـالئف الكيميائيـة غـري     ما يلزم مـن  املعلومات املتاحة على حنو منهجي وإجراء 

  املستخدمة يف صنع املخدرات غري املشروعة واملؤثرات النفسانية اجلديدة؛ اجملدولة
ــة املخــدرات  تــدعو  - ١١     ــة ملراقب ــة الدولي ــابع هلــا  "يــون"آومشــروع  اهليئ ــامإىل الت ، القي

بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء ومنظمــة الصــحة العامليــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  
القوائم الدولية احملدودة للمراقبة اخلاصة اليت بتعهد ونشر واجلرمية واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة، 

ت حديثا بشـأن املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة الـيت توجـد معلومـات كافيـة عـن أضـرارها علـى            أنشئ
معتـرف هبـا    هلـا  وعن مدى انتشارها وعـدم وجـود اسـتخدامات طبيـة أو صـناعية      العموميةالصحة 
  ، بغية دعم جهود مراقبة احلدود وإنفاذ القوانني واجلهود التنظيمية؛  حاليا

ــدعو  - ١٢     ــات   ت ــع احلكوم ــك   ، أن تستكشــفإىل مجي ــان ذل ــا ك ــباًحيثم ، مناس
وســائر الســلطات الوطنيــة املعنيــة    اإلمكانــات الكاملــة للتعــاون بــني الســلطات املختصــة      

 مـن أجـل  املعنية من مجيع األحجام وعلى مجيـع املسـتويات    والتجارية والقطاعات الصناعية
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إمــدادات ويل والــد اجملدولــة وغــري اجملدولــة علــى الصــعيدالســالئف الكيميائيــة  تســريبمنـع  
  األسواق ألغراض غري مشروعة أو ضارة؛املؤثرات النفسانية اجلديدة إىل 

 لتشـريعاهتا الوطنيـة،   وفقـاً حسـب االقتضـاء و   ،احلكومات على االسـتفادة  تشجِّع  - ١٣    
 )٦٥("املبـادئ التوجيهيـة بشـأن صـوغ مدونـة طوعيـة ختـص املمارسـات يف الصـناعة الكيميائيـة          من "

من أجل وضـع آليـات تعـاون طوعيـة، مثـل مـذكرات       ، اهليئة الدولية ملراقبة املخدراتالصادرة عن 
تضمني مبادئ هذا التعـاون يف مفهـوم املسـؤولية    ، وعلى تفاهم مع مجيع القطاعات الصناعية املعنية

  االجتماعية للشركات؛
مجيع الدول األعضاء على وضع ترتيبات طوعيـة أو إداريـة أو تشـريعية،     تشجِّع  - ١٤    

املعنيـون بتجـارة املـواد املدرجـة يف      الوطنيـون يقـوم مبقتضـاها املشـغلون    لتشـريعاهتا الوطنيـة،    وفقاً
واملـؤثرات النفسـانية اجلديـدة،     اجملدولـة غـري  القوائم الدولية للمراقبة اخلاصة للسـالئف الكيميائيـة   

هـذه  مـن  ات املشـتبه فيهـا   يـ قائمة مشاهبة حتتفظ هبا الدول األعضاء، باإلبالغ عـن الطلب يِّ أيف أو 
إنفــاذ يف جمــال املعنيــة الوطنيــة ســلطات الوالتعــاون مــع حســب االقتضــاء، الكيمياويــات واملــواد، 

  واملراقبة فيما يتعلق بتلك الكيمياويات واملواد؛والتنظيم الرقايب القوانني 
لتشـريعاهتا الوطنيـة، عنــدما    وفقـاً ، الـدول األعضـاء إىل القيـام طوعـاً    تـدعو    - ١٥    

عـن شـحنات مشـبوهة     ،تؤكدها حسب األصول سـلطاهتا الوطنيـة املعنيـة    ،تبلغها معلومات
أهنـا تسـتخدم يف    عمومـاً من املؤثرات النفسانية اجلديدة والسالئف غري اجملدولة الـيت يعتقـد   

ثرات النفســانية اجلديــدة املدرجــة يف قــوائم املراقبــة  الصــنع غــري املشــروع للمخــدرات واملــؤ 
الدولية، بإعالم السـلطات املعنيـة يف بلـدان العبـور واملقصـد، لكـي تـتمكن هـذه السـلطات          

    من اختاذ اإلجراءات املناسبة بشأن الشحنات الواردة؛
نظمهـــا وبادئهـــا الدســـتورية مب رهنـــاالـــدول األعضـــاء بـــأن تتخـــذ،  تـــذكر  - ١٦    

 إزاء األفعــال غــري القانونيــة الــيت يقــوم هبــا القانونيــة، إجــراءات مدنيــة أو جنائيــة أو إداريــة  
  ن هبا؛  واملواد اخلاضعة للمراقبة واملتجر ومورد

ــة،     تشــجِّع  - ١٧     ــتفادة الكامل ــى االس ــات عل ــاًاحلكوم ــن    وفق ــة، م لتشــريعاهتا الوطني
األدوات القائمة، مبا يف ذلك تلك الـيت توفرهـا اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات، وال سـيما نظـام         

 احلـوادث اإلشعارات السابقة للتصـدير، ونظـام اإلخطـار حبـوادث السـالئف، ونظـام التبليـغ عـن         
ــابع ملشــروع   ــون"الت ــاتالليــات واآل، و"آي ــادل املعاخلاصــة ب عملي ــراء التحريــات   تب لومــات وإج

                                                                    

  .A.09.XI.17منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٦٥(



E/2016/28 
E/CN.7/2016/16 

 

V.16-02150 71 
 

املشتركة يف إطار مشروع "بريزم" ومشروع "كوهيجن" ومشروع "آيـون"، مـن أجـل التصـدي     
  واالجتار هبا؛وحركتها من مصادرها واملؤثرات النفسانية اجلديدة  غري اجملدولةالسالئف جللب 

ــدعو  - ١٨     ينظــر يف أن إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة     ت
تقنيـة مـن   السـاعدة  باملعلـى طلبـها،    ءالدول األعضاء، وال سـيما البلـدان الناميـة، بنـا     تزويد

التصـدي   بغيـة فعالة ومناسبة التوقيـت  وتشغيلية أجل اختاذ تدابري تشريعية وتنظيمية وإدارية 
  لظهور املؤثرات النفسانية اجلديدة؛

مها إىل املاليـة الـيت تقـدِّ   الـدول األعضـاء إىل تعزيـز املسـاعدة التقنيـة و      تدعو  - ١٩    
ســائر الــدول، وال ســيما إىل البلــدان الناميــة، بنــاء علــى طلبــها، مــن أجــل التصــدي بفعاليــة 
ــها تـــوفري املعـــدات      ــائل منـ ــدة، بوسـ ــانية اجلديـ ــؤثرات النفسـ ــا املـ للتحـــديات الـــيت تطرحهـ

  والتدريب من أجل كشف واستبانة املؤثرات النفسانية اجلديدة؛  
ــدول ا حتــث  - ٢٠     ــى  ال ــامألعضــاء عل ــة    القي ــة ملراقب ــة الدولي ــع اهليئ ، بالتشــاور م

اإلقليميــة  املخــدرات ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وســائر املنظمــات 
مـن أجـل تـدريب اخلـرباء واملسـؤولني علـى خمتلـف جوانـب         بتقـدمي الـدعم   الدولية املعنية، و

ــى       ــع التشــديد بصــفة خاصــة عل ــة، م ــها  الضــوابط التنظيمي ــواد ومراقبت ــاون  رصــد امل والتع
مثل هذا التدريب كثريا ما يقـدم علـى   أنَّ ، مع مراعاة املعنيةالطوعي الفعال مع الصناعات 
  أفضل حنو على أساس إقليمي؛

وسـائر اجلهـات املاحنـة إىل تقـدمي مـوارد مـن خـارج         الدول األعضـاء تدعو   - ٢١    
  لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. وفقاًامليزانية هلذه األغراض، 

    
      ٥٩/١ قرَّرامل

الوحيدة  تفاقيةاالإدراج األسيتيل فينتانيل يف اجلدولني األول والرابع من 
    ١٩٧٢ة بربوتوكول سنة عدَّلبصيغتها امل ١٩٦١سنة ل للمخدرات

ــة املخــدرات  قــرَّرت   ، ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٨املعقــودة يف  العاشــرةيف جلســتها  ،جلن
االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة إدراج األســيتيل فينتانيــل يف اجلــدولني األول والرابــع مــن 

  )٦٦(.١٩٧٢ة بربوتوكول سنة عدَّلبصيغتها امل ١٩٦١

  
                                                                    

 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦٦(
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    ٥٩/٢ قرَّرامل

 االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنةمن  يف اجلدول األول MT-45املادة  إدراج
    ١٩٧٢بربوتوكول سنة  ةعدَّلبصيغتها امل ١٩٦١

ــة املخــدرات  قــرَّرت     ، ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٨املعقــودة يف  العاشــرةيف جلســتها  ،جلن
ــادة إدراج  ــن   MT-45املـ ــدول األول مـ ــنة   يف اجلـ ــدرات لسـ ــدة للمخـ ــة الوحيـ  ١٩٦١االتفاقيـ

  )٦٧(.١٩٧٢سنة ة بربوتوكول عدَّلبصيغتها امل
    
    ٥٩/٣ قرَّرامل

يف اجلدول األول من اتفاقية  )PMMA( أمفيتامني الباراميثوكسي ميثيلإدراج 
    ١٩٧١سنة املؤثرات العقلية ل

ــة املخــدرات  قــرَّرت     ، ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٨املعقــودة يف  العاشــرةيف جلســتها  ،جلن
يف اجلـدول األول   أمفيتـامني   ميثيـل  الباراميثوكسـي إدراج مقابـل ال شـيء،    صـوتاً  ٤٨بأغلبية 

  )٦٨(.١٩٧١املؤثرات العقلية لسنة من اتفاقية 
  
      ٥٩/٤ قرَّرامل

من اتفاقية  الثاينيف اجلدول ) α-PVPبريوليدينوفالريوفينون (- ألفامادة إدراج 
    ١٩٧١املؤثرات العقلية لسنة 

ــة قــرَّرت    ،٢٠١٦آذار/مــارس  ١٨يف جلســتها العاشــرة املعقــودة يف   ،املخــدرات جلن
ــة  ــل ال شــيء  صــوتاً ٤٨بأغلبي ــع مقاب ــاع ، م ــن التصــويت واحــد عضــو امتن ــادة  إدراج ،ع   م
ــا ــدينوفالريوفينون (-ألفــ ــدول  )α-PVPبريوليــ ــاينيف اجلــ ــة  الثــ ــة مــــن اتفاقيــ ــؤثرات العقليــ املــ
  )٦٩(.١٩٧١  لسنة

    

                                                                    

 املرجع نفسه.  )٦٧(

 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   )٦٨(

 املرجع نفسه.  )٦٩(
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      ٥٩/٥ قرَّرامل
من  الثاينيف اجلدول ) DMAR-’4,4ميثيل أمينوريكس (- ٤- ميثيل- الباراإدراج 
    ١٩٧١املؤثرات العقلية لسنة اتفاقية 
ــة قــرَّرت   ، ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٨يف جلســتها العاشــرة املعقــودة يف  ، املخــدرات جلن
   إدراج، مــــع امتنــــاع عضــــو واحــــد عــــن التصــــويت، مقابــــل ال شــــيء صــــوتاً ٤٨بأغلبيــــة 
املــؤثرات مــن اتفاقيــة  يف اجلــدول الثــاين )DMAR-’4,4(يثيــل أمينــوريكس م-٤-ميثيــل-البــارا

  )٧٠(.١٩٧١العقلية لسنة 
    
    ٥٩/٦ قرَّرامل

املؤثرات العقلية يف اجلدول الثاين من اتفاقية  )MXEامليثوكسيتامني (إدراج 
    ١٩٧١لسنة 

ــة قــرَّرت   ، ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٨يف جلســتها العاشــرة املعقــودة يف  ، املخــدرات جلن
 إدراج، مــــع امتنــــاع عضــــو واحــــد عــــن التصــــويت، مقابــــل ال شــــيء صــــوتاً ٤٨بأغلبيــــة 

  )٧١(.١٩٧١املؤثرات العقلية لسنة من اتفاقية  يف اجلدول الثاين )MXEامليثوكسيتامني (
    
    ٥٩/٧ قرَّرامل

  ١٩٧١املؤثرات العقلية لسنة من اتفاقية  الرابعيف اجلدول  الفينازيبامإدراج 
ــة قــرَّرت   ، ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٨يف جلســتها العاشــرة املعقــودة يف  ، املخــدرات جلن
يف  الفينازيبــام إدراجعضــو عــن التصــويت، أيِّ دون امتنــاع ، اثــننيمقابــل  صــوتاً ٤٦بأغلبيــة 
  )٧٢(.١٩٧١سنة املؤثرات العقلية ل من اتفاقية الرابعاجلدول 

  
   

                                                                    

 نفسه. املرجع  )٧٠(

 املرجع نفسه.  )٧١(

 املرجع نفسه.  )٧٢(


